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Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 39
UVODNA IZJAVA 1

(1) Nacionalni regulatorni organi se 
spopadajo s problemom visokih cen, ki jih 
plačujejo uporabniki mobilnih telefonskih 
omrežij za uporabo mobilnih telefonov, ko 
so na poti v tujini znotraj Skupnosti. 
Evropska skupina regulatornih organov je na 
svojem plenarnem sestanku maja 2005 med 
drugim ugotovila, da so maloprodajne cene 
brez jasne utemeljitve zelo visoke; da je to 
verjetno posledica visokih veleprodajnih 
cen, ki jih zaračunava operater tujega 
gostiteljskega omrežja, in pogosto tudi 
visokih maloprodajnih pribitkov, ki jih 
zaračunava operater uporabnikovega 
domačega omrežja; da se znižanja 
veleprodajnih cen pogosto ne odrazijo na 
maloprodajnih cenah za uporabnika in da 
obstajajo močne povezave med trgi v 

(1) Problem visokih cen, ki jih plačujejo 
uporabniki mobilnih telefonskih omrežij za 
uporabo mobilnih telefonov, ko so na poti v 
tujini znotraj Skupnosti, kaže na tržno 
nepravilnost na tem področju. Evropska 
skupina regulatornih organov je na svojem 
plenarnem sestanku maja 2005 med drugim 
ugotovila, da so maloprodajne cene brez 
jasne utemeljitve zelo visoke; da je to 
verjetno posledica visokih veleprodajnih 
cen, ki jih zaračunava operater tujega 
gostiteljskega omrežja, in pogosto tudi 
visokih maloprodajnih pribitkov, ki jih 
zaračunava operater uporabnikovega 
domačega omrežja; da se znižanja 
veleprodajnih cen pogosto ne odrazijo na 
maloprodajnih cenah za uporabnika in da 
obstajajo močne povezave med trgi v 
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različnih državah članicah. različnih državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miloslav Ransdorf 

Predlog spremembe 40
UVODNA IZJAVA 1

(1) Nacionalni regulatorni organi se 
spopadajo s problemom visokih cen, ki jih 
plačujejo uporabniki mobilnih telefonskih 
omrežij za uporabo mobilnih telefonov, ko 
so na poti v tujini znotraj Skupnosti. 
Evropska skupina regulatornih organov je na 
svojem plenarnem sestanku maja 2005 med 
drugim ugotovila, da so maloprodajne cene 
brez jasne utemeljitve zelo visoke; da je to 
verjetno posledica visokih veleprodajnih 
cen, ki jih zaračunava operater tujega 
gostiteljskega omrežja, in pogosto tudi 
visokih maloprodajnih pribitkov, ki jih 
zaračunava operater uporabnikovega 
domačega omrežja; da se znižanja 
veleprodajnih cen pogosto ne odrazijo na 
maloprodajnih cenah za uporabnika in da 
obstajajo močne povezave med trgi v 
različnih državah članicah.

(1) Nacionalni regulatorni organi se 
spopadajo s problemom visokih cen, ki jih 
plačujejo uporabniki mobilnih telefonskih 
omrežij za uporabo mobilnih telefonov, ko 
so na poti v tujini znotraj Skupnosti. 
Evropska skupina regulatornih organov je na 
svojem plenarnem sestanku maja 2005 med 
drugim ugotovila, da so maloprodajne cene 
brez jasne utemeljitve zelo visoke; da je to 
verjetno posledica visokih veleprodajnih 
cen, ki jih zaračunava operater tujega 
gostiteljskega omrežja, in pogosto tudi 
visokih maloprodajnih pribitkov, ki jih 
zaračunava operater uporabnikovega 
domačega omrežja; da se znižanja 
veleprodajnih cen pogosto ne odrazijo na 
maloprodajnih cenah za uporabnika in da 
obstajajo močne povezave med trgi v 
različnih državah članicah. Čeprav so 
nekateri operaterji nedavno uvedli cene 
gostovanja, ki uporabnikom omogočajo 
ugodnejše pogoje, je še vedno dokazano, da 
so cene še vedno precej presegajo stroške, 
ki jih imajo mobilni operaterji, ter ne 
odražajo ustrezno pričakovanj uporabnikov 
in tudi ne možnosti ozaveščene izbire.

Or. en

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

Predlog spremembe 41
UVODNA IZJAVA 1 A (novo)

(1a) Maloprodajne cene so se samo v 
preteklem letu 2006 znižale za 25 odstotkov. 
Tako so se potrdila pričakovanja, ki jih je 
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izrazila evropska skupina regulatornih 
organov, da bodo mrežni operaterji 
znižanja cen na področju veleprodaje 
prenesli na maloprodajo.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 42
UVODNA IZJAVA 4

(4) Priporočilo kot upoštevni trg, ki je lahko 
predmet ex ante regulacije, opredeljuje 
veleprodajni nacionalni trg za mednarodno 
gostovanje v javnih mobilnih omrežjih. 
Vendar se je pri analizi veleprodajnih 
nacionalnih trgov za mednarodno 
gostovanje, ki so jo opravili nacionalni 
regulatorni organi (tako individualno kot v 
okviru Evropske skupine regulatornih 
organov), pokazalo, da se zaradi težav pri 
opredeljevanju podjetij s pomembno tržno 
močjo, zaradi posebnih okoliščin 
mednarodnega gostovanja, vključno z 
njegovo čezmejno naravo, nacionalni 
regulatorni organ ne more učinkovito 
spopasti z visokimi veleprodajnimi cenami 
mednarodnega gostovanja.

(4) Priporočilo kot upoštevni trg, ki je lahko 
predmet ex ante regulacije, opredeljuje 
veleprodajni nacionalni trg za mednarodno 
gostovanje v javnih mobilnih omrežjih. 
Vendar se je pri analizi veleprodajnih 
nacionalnih trgov za mednarodno 
gostovanje, ki so jo opravili nacionalni 
regulatorni organi (tako individualno kot v 
okviru Evropske skupine regulatornih 
organov), pokazalo, da se zaradi težav pri 
opredeljevanju podjetij s pomembno tržno 
močjo, zaradi posebnih okoliščin 
mednarodnega gostovanja, vključno z 
njegovo čezmejno naravo, nacionalni 
regulatorni organ ne more učinkovito 
spopasti z visokimi veleprodajnimi cenami 
mednarodnega gostovanja. Zato je treba 
preučiti, če je potreben evropski regulatorni 
organ.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen 

Predlog spremembe 43
UVODNA IZJAVA 11

(11) Maloprodajni in veleprodajni trgi 
gostovanj imajo posebne značilnosti, ki 
upravičujejo posebne ukrepe, ki presegajo 
mehanizme, ki so sicer na voljo znotraj 
regulativnega okvira 2002.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Nedoločna izjava, ki jo je treba črtati.

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

Predlog spremembe 44
UVODNA IZJAVA 12

(12) Regulativne obveznosti bi morali uvesti 
na ravni maloprodaje in veleprodaje, tako 
da bi bili zavarovani interesi uporabnikov 
gostovanja, kot namreč kažejo izkušnje, ni 
nujno, da se zaradi znižanj veleprodajnih 
cen za storitve mednarodnega gostovanja 
znižajo tudi maloprodajne cene za 
gostovanje, saj za to ni pobud. Po drugi 
strani pa bi ukrepi za znižanje ravni 
maloprodajnih cen brez ukvarjanja z 
ravnjo veleprodajnih stroškov, povezanih z 
zagotavljanjem teh storitev, lahko ovirali 
pravilno delovanje trga mednarodnega 
gostovanja.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do izkrivljanja trga in da se ohrani konkurenčnost ponudnikov mobilnih 
storitev, je treba cene mednarodnih gostovanj urediti le na veleprodajni, ne pa tudi na 
maloprodajni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 45
UVODNA IZJAVA 12

(12) Regulativne obveznosti bi morali uvesti 
na ravni maloprodaje in veleprodaje, tako 
da bi bili zavarovani interesi uporabnikov 
gostovanja, kot namreč kažejo izkušnje, ni 
nujno, da se zaradi znižanj veleprodajnih 
cen za storitve mednarodnega gostovanja 
znižajo tudi maloprodajne cene za 
gostovanje, saj za to ni pobud. Po drugi 
strani pa bi ukrepi za znižanje ravni 
maloprodajnih cen brez ukvarjanja z 

črtano
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ravnjo veleprodajnih stroškov, povezanih z 
zagotavljanjem teh storitev, lahko ovirali 
pravilno delovanje trga mednarodnega 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis 

Predlog spremembe 46
UVODNA IZJAVA 12

(12) Regulativne obveznosti bi morali uvesti 
na ravni maloprodaje in veleprodaje, tako 
da bi bili zavarovani interesi uporabnikov 
gostovanja, kot namreč kažejo izkušnje, ni 
nujno, da se zaradi znižanj veleprodajnih 
cen za storitve mednarodnega gostovanja 
znižajo tudi maloprodajne cene za 
gostovanje, saj za to ni pobud. Po drugi 
strani pa bi ukrepi za znižanje ravni 
maloprodajnih cen brez ukvarjanja z 
ravnjo veleprodajnih stroškov, povezanih z 
zagotavljanjem teh storitev, lahko ovirali 
pravilno delovanje trga mednarodnega 
gostovanja.

(12) Regulativne obveznosti bi zato morali 
uvesti na ravni veleprodaje, tako da bi bili 
zavarovani interesi uporabnikov gostovanja,

Or. en

Obrazložitev

Regulacija na ravni veleprodaje in maloprodaje je premočan poseg na trg z daljnosežnimi 
posledicami za evropsko industrijo telekomunikacij, kar bi zaviralo konkurenco. Namen 
predloga, torej znižati cene mobilnega gostovanje v Evropi, je hvalevreden, vendar naj bo 
regulacija na ravni maloprodaje zadnji izhod.

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

Predlog spremembe 47
UVODNA IZJAVA 12

(12) Regulativne obveznosti bi morali uvesti 
na ravni maloprodaje in veleprodaje, tako da 
bi bili zavarovani interesi uporabnikov 
gostovanja, kot namreč kažejo izkušnje, ni 
nujno, da se zaradi znižanj veleprodajnih cen 
za storitve mednarodnega gostovanja znižajo 
tudi maloprodajne cene za gostovanje, saj za 

(12) Regulativne obveznosti bi morali uvesti 
na ravni maloprodaje in veleprodaje, tako da 
bi bili zavarovani interesi uporabnikov 
gostovanja, kot namreč kažejo izkušnje, ni 
nujno, da se zaradi znižanj veleprodajnih cen 
za storitve mednarodnega gostovanja znižajo 
tudi maloprodajne cene za gostovanje, saj za 
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to ni pobud. Po drugi strani pa bi ukrepi za 
znižanje ravni maloprodajnih cen brez 
ukvarjanja z ravnjo veleprodajnih stroškov, 
povezanih z zagotavljanjem teh storitev, 
lahko ovirali pravilno delovanje trga 
mednarodnega gostovanja.

to ni pobud. Po drugi strani pa bi ukrepi za 
znižanje ravni maloprodajnih cen brez 
ukvarjanja z ravnjo veleprodajnih stroškov, 
povezanih z zagotavljanjem teh storitev, 
lahko ovirali pravilno delovanje trga 
mednarodnega gostovanja. Posebno 
pozornost naj se nameni tveganju, da bodo 
manjšim, neodvisnim in novim operaterjem 
ponujeni takšni pogoji zagotavljanja 
storitev gostovanja, ki bodo ovirali njihovo 
konkurenčnost, tako da je mogoče hitro in 
ustrezno ukrepati, če se ugotovijo take 
zlorabe. Komisija naj preuči učinke te 
uredbe na konkurenčni položaj majhnih, 
neodvisnih in novih operaterjev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis 

Predlog spremembe 48
UVODNA IZJAVA 12

(12) Regulativne obveznosti bi morali uvesti 
na ravni maloprodaje in veleprodaje, tako da 
bi bili zavarovani interesi uporabnikov 
gostovanja, kot namreč kažejo izkušnje, ni 
nujno, da se zaradi znižanj veleprodajnih cen 
za storitve mednarodnega gostovanja znižajo 
tudi maloprodajne cene za gostovanje, saj za 
to ni pobud. Po drugi strani pa bi ukrepi za 
znižanje ravni maloprodajnih cen brez 
ukvarjanja z ravnjo veleprodajnih stroškov, 
povezanih z zagotavljanjem teh storitev, 
lahko ovirali pravilno delovanje trga 
mednarodnega gostovanja.

(12) Regulativne obveznosti bi morali uvesti 
na ravni maloprodaje in veleprodaje, tako da 
bi bili zavarovani interesi uporabnikov 
gostovanja, kot namreč kažejo izkušnje, ni 
nujno, da se zaradi znižanj veleprodajnih cen 
za storitve mednarodnega gostovanja znižajo 
tudi maloprodajne cene za gostovanje, saj za 
to ni pobud. Po drugi strani pa bi ukrepi za 
znižanje ravni maloprodajnih cen brez 
ukvarjanja z ravnjo veleprodajnih stroškov, 
povezanih z zagotavljanjem teh storitev, 
lahko ovirali pravilno delovanje trga 
mednarodnega gostovanja. Komisija naj 
posebno pozornost nameni učinkom te 
uredbe na trg ter naj zagotovi, da ne bo 
prišlo do izkrivljanja konkurence, zlasti pri 
majhnih, neodvisnih operaterjih ter 
novincih na trgu.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe je poudarjeno, da ta uredba ne sme negativno vplivati na konkurenco 
na posameznem trgu.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen 

Predlog spremembe 49
UVODNA IZJAVA 13

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati čimprej, pri čemer je treba 
zadevnim operaterjem zagotoviti razumljivo 
obdobje za prilagoditev cen in ponudbe 
storitev, tako da bo zagotovljena skladnost 
in se bodo uporabljale neposredno v vseh 
državah članicah.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Nedoločna izjava, ki jo je treba črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis  

Predlog spremembe 50
UVODNA IZJAVA 13

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati čim prej, pri čemer je 
treba zadevnim operaterjem zagotoviti 
razumljivo obdobje za prilagoditev cen in 
ponudbe storitev, tako da bo zagotovljena 
skladnost in se bodo uporabljale
neposredno v vseh državah članicah.

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati takoj in neposredno v vseh 
državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Takojšnja uporaba omejitev cen na ravni veleprodaje in maloprodaje je nujno potrebna za 
znižanje cen. To je glavni cilj te uredbe. Čeprav so operaterji lani sporočili bistveno znižanje 
cen v veleprodaji, so maloprodajne cene še vedno visoke. Zato klavzula o začetku uporabe ni 
potrebna.

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

Predlog spremembe 51
UVODNA IZJAVA 13

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati čimprej, pri čemer je treba 

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati čimprej in se uporabljati 
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zadevnim operaterjem zagotoviti razumljivo 
obdobje za prilagoditev cen in ponudbe 
storitev, tako da bo zagotovljena skladnost
in se bodo uporabljale neposredno v vseh 
državah članicah.

neposredno v vseh državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Skladno s črtanjem člena 5 v predlogu Komisije, ki je določal šestmesečno obdobje, preden bi 
začele veljati omejitev za maloprodajne cene klicev.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis 

Predlog spremembe 52
UVODNA IZJAVA 13

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati čim prej, pri čemer je treba 
zadevnim operaterjem zagotoviti razumljivo 
obdobje za prilagoditev cen in ponudbe 
storitev, tako da bo zagotovljena skladnost
in se bodo uporabljale neposredno v vseh 
državah članicah.

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati čim prej, pri čemer je treba 
zadevnim operaterjem zagotoviti obdobje 12 
mesecev za prilagoditev, in se uporabljati
neposredno v vseh državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera  

Predlog spremembe 53
UVODNA IZJAVA 13

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati čim prej, pri čemer je treba 
zadevnim operaterjem zagotoviti razumljivo 
obdobje za prilagoditev cen in ponudbe 
storitev, tako da bo zagotovljena skladnost 
in se bodo uporabljale neposredno v vseh 
državah članicah.

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati čimprej, pri čemer je treba 
zadevnim operaterjem zagotoviti obdobje 
šestih mesecev za prilagoditev cen in 
ponudbe storitev, tako da bo zagotovljena 
skladnost in se bodo uporabljale neposredno 
v vseh državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Ko bo uredba dobila končno obliko, morajo imeti operaterji razumno določeno obdobje za 
uvedbo potrebnih sprememb. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ivo Belet

Predlog spremembe 54
UVODNA IZJAVA 13

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati čimprej, pri čemer je treba 
zadevnim operaterjem zagotoviti razumljivo
obdobje za prilagoditev cen in ponudbe 
storitev, tako da bo zagotovljena skladnost 
in se bodo uporabljale neposredno v vseh 
državah članicah.

(13) Iz tega izhajajoče obveznosti morajo 
začeti učinkovati čimprej, pri čemer je treba 
zadevnim operaterjem zagotoviti 
šestmesečno obdobje za prilagoditev 
maloprodajnih cen in ponudbe storitev, tako 
da bo zagotovljena skladnost in se bodo 
uporabljale neposredno v vseh državah 
članicah.

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miloslav Ransdorf

Predlog spremembe 55
UVODNA IZJAVA 13 A (novo)

(13a) Treba je zagotoviti, da mobilni 
operaterji zaradi te uredbe ne bodo 
spremenili delovnih pogojev v tem sektorju 
na slabše.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 56
UVODNA IZJAVA 14

(14) Uporabiti je treba skupni mehanizem, 
ki se bo imenoval pristop evropskega 
domačega trga in bo zagotavljal, da 
uporabniki javnih mobilnih telefonskih 
omrežij na poti znotraj Skupnosti ne bodo 
plačevali preveč za glasovne storitve 
mednarodnega gostovanja, ko bodo klicali 
ali prejemali glasovne klice, kar bo 
omogočilo visoko raven zaščite potrošnikov 
in obenem varovalo konkurenco med 
mobilnimi operaterji. Čezmejna narava 
zadevnih storitev narekuje uvedbo 

črtano
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skupnega mehanizma, tako da bodo imeli 
mobilni operaterji opraviti s samo enim 
skladnim regulativnim okvirom, ki bo 
temeljil na objektivno oblikovanih merilih.

Or. fr

Obrazložitev

Nobene prednosti ni v uporabi izraza "pristop evropskega domačega trga". To uvodno izjavo 
je treba uporabiti za opis načel, ki se izvajajo pri reguliranju veleprodajnega trga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 57
UVODNA IZJAVA 14

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

(14) Uporabiti je treba skupni mehanizem, ki 
se bo imenoval pristop evropskega 
domačega trga in bo zagotavljal, da 
uporabniki javnih mobilnih telefonskih 
omrežij na poti znotraj Skupnosti ne bodo 
plačevali preveč za glasovne storitve 
mednarodnega gostovanja, ko bodo klicali 
ali prejemali glasovne klice, kar bo 
omogočilo visoko raven zaščite potrošnikov 
in obenem varovalo konkurenco med 
mobilnimi operaterji.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daniel Caspary

Predlog spremembe 58
UVODNA IZJAVA 14

(14) Uporabiti je treba skupni mehanizem, ki 
se bo imenoval pristop evropskega 
domačega trga in bo zagotavljal, da 
uporabniki javnih mobilnih telefonskih 
omrežij na poti znotraj Skupnosti ne bodo 
plačevali preveč za glasovne storitve 

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

mednarodnega gostovanja, ko bodo klicali, 
kar bo omogočilo visoko raven zaščite 
potrošnikov in obenem varovalo konkurenco 
med mobilnimi operaterji. Čezmejna narava 
zadevnih storitev narekuje uvedbo skupnega 
mehanizma, tako da bodo imeli mobilni 
operaterji opraviti s samo enim skladnim 
regulativnim okvirom, ki bo temeljil na 
objektivno oblikovanih merilih.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je povezana s predlogom spremembe člena 4. Sprejemanje klicev v EU naj bi bilo 
v načelu brezplačno.

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

Predlog spremembe 59
UVODNA IZJAVA 14

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

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

Or. en
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Obrazložitev

V predlogu spremembe se kaže spremenjena struktura zamejitve cen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 60
UVODNA IZJAVA 14

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

(14) Uporabiti je treba skupni mehanizem, ki 
se bo imenoval pristop evropskega 
domačega trga in bo zagotavljal, da 
uporabniki javnih mobilnih telefonskih 
omrežij na poti ali med bivanjem znotraj 
Skupnosti ne bodo plačevali preveč za 
glasovne storitve mednarodnega gostovanja, 
ko bodo klicali ali prejemali glasovne klice 
ali pošiljali ali prejemali kratka sporočila, 
kar bo omogočilo visoko raven zaščite 
potrošnikov in obenem varovalo konkurenco 
med mobilnimi operaterji. Čezmejna narava 
zadevnih storitev narekuje uvedbo skupnega 
mehanizma, tako da bodo imeli mobilni 
operaterji opraviti s samo enim skladnim 
regulativnim okvirom, ki bo temeljil na 
objektivno oblikovanih merilih. Pri uvedbi 
skupnega mehanizma naj nacionalni 
regulatorni organi in operaterji namenijo 
posebno pozornost primerom, ko državljani 
živijo in delajo ter podjetja poslujejo v 
obmejnih regijah sosednjih držav članic. 
Ne glede na sedanjo uredbo naj se 
sprejmejo posebni ukrepi, da uporabniki ne 
bi imeli stroškov zaradi nenamernega 
gostovanja. Ker ni evropskega 
regulatornega organa, naj Komisija leta
2008 pripravi poročilo o napredku na tem 
področju.

Or. en

Obrazložitev

Cen gostovanja ne plačujejo samo popotniki, ampak tudi podjetja, predvsem majhna in 
srednje velika podjetja, ter državljani, ki bivajo, živijo, delajo ali poslujejo v notranjih 
obmejnih regijah EU. Ne da bi potovali se pri vsakodnevnih dejavnostih nenehno soočajo s 
ceno gostovanja, saj pride do nenamernega gostovanja (to pomeni, da v času bivanja v 
"domači" državi gostujejo pri drugih, čezmejnih operaterjih).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 61
UVODNA IZJAVA 14 A (novo)

(14 a) Ob upoštevanju zgoraj navedenega je 
najbolj učinkovit in sorazmeren mehanizem 
za reguliranje cen odhodnih mednarodnih 
gostujočih klicev na veleprodajnem trgu 
določitev zgornje mejne povprečne cene, 
izračunane na minuto in na operaterja.

Or. fr

Obrazložitev

Nobene prednosti ni v uporabi izraza "pristop evropskega domačega trga". To uvodno izjavo 
je treba uporabiti za opis načel, ki se izvajajo pri reguliranju veleprodajnega trga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 62
UVODNA IZJAVA 15

(15) Glede na zgoraj navedeno je torej 
najbolj učinkovit in sorazmeren mehanizem 
za ureditev višine cen za opravljanje klicev 
mednarodnega gostovanja določitev enotne 
zgornje mejne cene na minuto na 
maloprodajni in veleprodajni ravni za 
celotno Skupnost.

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 63
UVODNA IZJAVA 15

(15) Glede na zgoraj navedeno je torej 
najbolj učinkovit in sorazmeren mehanizem 
za ureditev višine cen za opravljanje klicev 
mednarodnega gostovanja določitev enotne 
zgornje mejne cene na minuto na 
maloprodajni in veleprodajni ravni za 

(15) Glede na zgoraj navedeno je torej 
učinkovit in sorazmeren mehanizem za 
ureditev višine cen za opravljanje klicev 
mednarodnega gostovanja določitev enotne 
zgornje mejne cene na minuto na 
veleprodajni ravni za celotno Skupnost.
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celotno Skupnost.

Or. en

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

Predlog spremembe 64
UVODNA IZJAVA 15

(15) Glede na zgoraj navedeno je torej
najbolj učinkovit in sorazmeren mehanizem 
za ureditev višine cen za opravljanje klicev 
mednarodnega gostovanja določitev enotne 
zgornje mejne cene na minuto na 
maloprodajni in veleprodajni ravni za 
celotno Skupnost.

(15) Glede na zgoraj navedeno je torej 
najbolj učinkovit in sorazmeren mehanizem 
za ureditev višine cen za opravljanje klicev 
mednarodnega gostovanja določitev enotne 
zgornje mejne cene na minuto na 
veleprodajni ravni za celotno Skupnost.

Or. de

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do izkrivljanja trga in da se ohrani konkurenčnost ponudnikov mobilnih 
storitev, je treba cene mednarodnih gostovanj urediti le na veleprodajni, ne pa tudi na 
maloprodajni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 65
UVODNA IZJAVA 15

(15) Glede na zgoraj navedeno je torej 
najbolj učinkovit in sorazmeren mehanizem 
za ureditev višine cen za opravljanje klicev 
mednarodnega gostovanja določitev enotne 
zgornje mejne cene na minuto na 
maloprodajni in veleprodajni ravni za 
celotno Skupnost.

(15) Glede na zgoraj navedeno je torej 
najbolj učinkovit in sorazmeren mehanizem 
za ureditev višine cen za opravljanje in 
sprejemanje klicev mednarodnega 
gostovanja ter sporočil določitev enotne 
zgornje mejne cene na minuto na
veleprodajni in maloprodajni ravni za 
celotno Skupnost ali uvedba sistema za 
izračun tarife za varstvo potrošnikov med 
gostovanjem na maloprodajni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Med storitve gostovanja morajo biti vključene storitve: glasovne storitve, sporočila, klici v 
tujino ali v državi gostiteljici, sprejemanje. Tarifo za varstvo potrošnikov je treba izračunati, 
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tako da je mogoče uvesti avtomatsko določanje najvišje maloprodajne cene. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ivo Belet

Predlog spremembe 66
UVODNA IZJAVA 15 A (novo)

(15a) Da bi lahko omogočili inovativne 
cenovne pakete, morajo domači ponudniki 
imeti možnost odstopanja od zgornjih 
mejnih tarif pri maloprodaji, če stranka to 
izrecno zahteva.  

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romano Maria La Russa

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 15 A (novo)

(15a) Na veleprodajni ravni noben operater 
gostiteljskega omrežja ne sme drugemu 
operaterju zaračunavati cen nad najvišjo 
povprečno veleprodajno ceno. Tudi na 
maloprodajni ravni naj se uvede najvišja 
tarifa za varstvo potrošnikov na minuto za 
nove in obstoječe uporabnike, razen če 
namenoma izberejo drugo tarifo.

Or. en

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

Predlog spremembe 68
UVODNA IZJAVA 16

(16) Ta skupni mehanizem bi moral 
zagotavljati, da maloprodajne cene za 
mednarodno gostovanje bolj stvarno 
odražajo osnovne stroške za zagotavljanje 
storitve, kot je bilo doslej, ko so operaterji 
lahko svobodno tekmovali z oblikovanjem 
različnih ponudb in prilagajanjem svojih 
cenovnih struktur tržnim razmeram in 

črtano
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željam strank.

Or. de

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do izkrivljanja trga in da se ohrani konkurenčnost ponudnikov mobilnih 
storitev, je treba cene mednarodnih gostovanj urediti le na veleprodajni, ne pa tudi na 
maloprodajni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 69
UVODNA IZJAVA 16 A (novo)

(16 a) Vendar morajo operaterji za 
varovanje šibkejših uporabnikov 
gostovanja, brez dodatnih stroškov za 
potrošnika, dati na razpolago 
maloprodajno ponudbo, kjer na eni strani 
cena odhodnih mednarodnih gostujočih 
klicev ne bo prekoračila najvišje 
določenega zneska za minuto pogovora, na 
drugi strani pa cena dohodnih 
mednarodnih gostujočih klicev ne bo 
prekoračila najvišje določenega zneska za 
minuto pogovora.

Or. fr

Obrazložitev

Pomisleki, omenjeni v izvorni različici uvodne izjave, so bili že obravnavani v zgornjem 
besedilu. To uvodno izjavo je treba uporabiti za oblikovanje nazornejšega opisa načina, kako 
zaščiti šibkejšega uporabnika maloprodajne ponudbe

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 70
UVODNA IZJAVA 17

(17) Skupni mehanizem mora biti tak, da 
ga je mogoče preprosto izvajati in 
spremljati, tako se zmanjša administrativna 
obremenitev za operaterje, ki morajo 
upoštevati njegove zahteve, in nacionalne 
regulatorne organe, ki so zadolženi za 

črtano
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njegov nadzor in uveljavitev.

Or. de

Obrazložitev

Ker je to samoumevno, je treba izjavo v skladu z oblikovanjem boljše zakonodaje črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 71
UVODNA IZJAVA 17

(17) Skupni mehanizem mora biti tak, da ga 
je mogoče preprosto izvajati in spremljati, 
tako se zmanjša administrativna obremenitev 
za operaterje, ki morajo upoštevati njegove 
zahteve, in nacionalne regulatorne organe, ki 
so zadolženi za njegov nadzor in uveljavitev.

(17) Skupni mehanizem mora biti tak, da ga 
je mogoče preprosto izvajati in spremljati, 
tako se zmanjša administrativna obremenitev 
za operaterje, ki morajo upoštevati njegove 
zahteve, in nacionalne regulatorne organe, ki 
so zadolženi za njegov nadzor in uveljavitev. 
Zaradi poenostavitve izračuna najvišjih 
veleprodajnih in maloprodajnih cen so v tej 
uredbi določene posebne cene, izražene v 
evrih. S tem se poveča preglednost za 
uporabnike ter okrepita pravna varnost in 
predvidljivost.

Or. en

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

Predlog spremembe 72
UVODNA IZJAVA 17 A (novo)

(17a) Da bi se v prihodnje izognili temu, da 
posamezni mobilni operaterji prihrankov 
na veleprodajni ravni ne bi prenesli na 
maloprodajo, je treba od operaterjev 
zahtevati, da regulatornim organim 
zagotovijo dokazila o znižanju 
maloprodajnih cen.

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

Predlog spremembe 73
UVODNA IZJAVA 18

(18) Zgornje mejne cene morajo upoštevati 
različne elemente, vključene v opravljanje 
klica mednarodnega gostovanja (vključno z 
režijskimi stroški, signaliziranjem, izvorom,
tranzitom in zaključevanjem klica) in razlike 
v osnovnih stroških zagotavljanja storitev 
mednarodnega gostovanja za klice v 
usmerišče v obiskani državi na eni strani in 
za klice v matično državo uporabnika 
gostovanja ali v tretjo državo znotraj 
Skupnosti na drugi strani.

(18) Povprečne veleprodajne cene morajo 
upoštevati različne elemente, vključene v 
opravljanje klica mednarodnega gostovanja 
(vključno z režijskimi stroški, 
signaliziranjem, izvorom, prenosom in 
zaključevanjem klica).

Or. de

Obrazložitev

Predlog pojasnjuje, da bi morale veleprodajne cene temeljiti na povprečni obračunski osnovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 74
UVODNA IZJAVA 18

(18) Zgornje mejne cene morajo upoštevati 
različne elemente, vključene v opravljanje 
klica mednarodnega gostovanja (vključno z 
režijskimi stroški, signaliziranjem, izvorom, 
tranzitom in zaključevanjem klica) in razlike 
v osnovnih stroških zagotavljanja storitev 
mednarodnega gostovanja za klice v 
usmerišče v obiskani državi na eni strani in 
za klice v matično državo uporabnika 
gostovanja ali v tretjo državo znotraj 
Skupnosti na drugi strani.

(18) Zgornje mejne cene (povprečne in 
najvišje) morajo upoštevati ustrezne 
elemente veleprodaje in maloprodaje 
odhodnih in dohodnih klicev mednarodnega 
gostovanja (vključno z režijskimi stroški, 
signaliziranjem, izvorom, prenosom in 
zaključevanjem klica).

Or. fr

Obrazložitev

V spremenjeni uvodni izjavi je treba obenem navesti povprečno zgornjo mejno ceno (za 
zamejitev predlagane veleprodajne cene in za predlagano končno maloprodajno ceno) in 
najvišjo zgornjo mejno ceno (za ceno, ki bo varovala potrošnika). Prav tako je treba jasno 
navesti, da obstajajo stroški na ravni maloprodaje, ker Evropska komisija v svoji presoji 
vplivov dejansko ni upoštevala teh stroškov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 75
UVODNA IZJAVA 18

(18) Zgornje mejne cene morajo upoštevati 
različne elemente, vključene v opravljanje 
klica mednarodnega gostovanja (vključno z 
režijskimi stroški, signaliziranjem, izvorom, 
tranzitom in zaključevanjem klica) in razlike 
v osnovnih stroških zagotavljanja storitev 
mednarodnega gostovanja za klice v 
usmerišče v obiskani državi na eni strani in 
za klice v matično državo uporabnika 
gostovanja ali v tretjo državo znotraj 
Skupnosti na drugi strani.

(18) Zgornje mejne cene morajo upoštevati 
različne ustrezne elemente, vključene v 
opravljanje in sprejemanje klica 
mednarodnega gostovanja (vključno z 
režijskimi stroški, signaliziranjem, izvorom, 
tranzitom in zaključevanjem klica).

Or. es

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s predlogom Komisije, je treba omeniti tako dohodne kot izhodne klice. 
Poleg tega je treba v skladu s predlogom spremembe 10 (Priloga I) odstraniti omembo razlik 
v stroških za zagotavljanje storitev mednarodnega gostovanja za klice znotraj obiskane 
države in klice iz obiskane države v matično državo uporabnika gostovanja ali v tretjo državo 
znotraj Skupnosti. 

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

Predlog spremembe 76
UVODNA IZJAVA 18

(18) Zgornje mejne cene morajo upoštevati 
različne elemente, vključene v opravljanje
klica mednarodnega gostovanja (vključno z 
režijskimi stroški, signaliziranjem, izvorom, 
tranzitom in zaključevanjem klica) in razlike 
v osnovnih stroških zagotavljanja storitev 
mednarodnega gostovanja za klice v 
usmerišče v obiskani državi na eni strani in 
za klice v matično državo uporabnika 
gostovanja ali v tretjo državo znotraj 
Skupnosti na drugi strani.

(18) Mejne cene morajo upoštevati vse 
ustrezne elemente opravljanja klica 
mednarodnega gostovanja (vključno z 
režijskimi stroški, signaliziranjem, izvorom, 
tranzitom in zaključevanjem klica) in razlike 
v osnovnih stroških zagotavljanja storitev 
mednarodnega gostovanja za klice v 
usmerišče v obiskani državi na eni strani in 
za klice v matično državo uporabnika 
gostovanja ali v tretjo državo znotraj 
Skupnosti na drugi strani. Zaradi 
poenostavitve naj bo veleprodajna mejna 
cena izražena kot enotna združena zgornja 
mejna cena.
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Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe je odražena spremenjena struktura zamejitve cen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 77
UVODNA IZJAVA 18

(18) Zgornje mejne cene morajo upoštevati 
različne elemente, vključene v opravljanje
klica mednarodnega gostovanja (vključno z 
režijskimi stroški, signaliziranjem, izvorom, 
tranzitom in zaključevanjem klica) in razlike 
v osnovnih stroških zagotavljanja storitev 
mednarodnega gostovanja za klice v 
usmerišče v obiskani državi na eni strani in 
za klice v matično državo uporabnika 
gostovanja ali v tretjo državo znotraj 
Skupnosti na drugi strani.

(18) Zgornje mejne cene morajo upoštevati 
različne elemente opravljanja klica 
mednarodnega gostovanja (vključno z 
režijskimi stroški, signaliziranjem, izvorom, 
tranzitom in zaključevanjem klica) in razlike 
v osnovnih stroških zagotavljanja storitev 
mednarodnega gostovanja za klice v 
usmerišče v obiskani državi na eni strani in 
za klice v matično državo uporabnika 
gostovanja ali v tretjo državo znotraj 
Skupnosti na drugi strani. Poleg tega naj se 
pri najvišji veleprodajni ceni ustrezno 
upoštevajo regionalna neravnovesja in 
razlike med operaterji, zlasti zaradi 
posebnih okoliščin, kot so topografija in 
velik pritok turistov v kratkem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Nedvomno imajo nekateri operaterji veleprodajne stroške višje od povprečja zaradi posebnih 
okoliščin, na katere ne morejo vplivati. To je treba upoštevati pri obravnavi zamejitev 
najvišjih veleprodajnih cen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 78
UVODNA IZJAVA 19

(19) Zgornja mejne cene za zagotavljanje 
klicev mednarodnega gostovanja na 
veleprodajni ravni mora temeljiti na 
povprečni ceni zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih na minuto za operaterje s 
pomembno tržno močjo, saj so takšne cene 

(19) Zgornja mejna cena za zagotavljanje 
klicev mednarodnega gostovanja na 
veleprodajni ravni mora temeljiti na 
povprečni ceni zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih na minuto za operaterje s 
pomembno tržno močjo, saj so takšne cene 
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zaključevanja že podvržene regulativnemu 
nadzoru v skladu z regulativnim okvirom za 
elektronske komunikacije iz leta 2002, in se 
morajo potemtakem določati s sklicevanjem 
na načelo stroškovne naravnanosti. Glede na 
značilnosti trga za zaključevanje klicev v 
posameznih javnih mobilnih omrežjih in 
čezmejno naravo mednarodnega gostovanja 
zagotavljajo tudi trden temelj za ureditev, ki 
odraža stroškovno strukturo mobilnih 
omrežij po vsej Skupnosti. Povprečna cena 
mobilnega zaključevanja je zanesljiv 
primerjalni standard za komponente 
osnovnih stroškov na veleprodajni ravni in 
zgornja meja veleprodajne cene, ki temelji 
na ustreznem večkratniku takšne povprečne 
cene zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih, bo morala tako zagotavljati, da je 
mogoče povrniti dejanske stroške z 
zagotavljanjem reguliranih storitev 
gostovanja.

zaključevanja že pod regulativnim nadzorom
v skladu z regulativnim okvirom za 
elektronske komunikacije iz leta 2002, in se 
morajo potemtakem določati s sklicevanjem 
na načelo stroškovne naravnanosti. Glede na 
značilnosti trga za zaključevanje klicev v 
posameznih javnih mobilnih omrežjih in 
čezmejno naravo mednarodnega gostovanja 
zagotavljajo tudi trden temelj za ureditev, ki 
odraža stroškovno strukturo mobilnih 
omrežij po vsej Skupnosti. Povprečna cena 
mobilnega zaključevanja je zanesljiv 
primerjalni standard za komponente 
osnovnih stroškov na veleprodajni ravni in 
zgornja meja veleprodajne cene, ki temelji 
na ustreznem večkratniku takšne povprečne 
cene zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih, bo morala tako zagotavljati, da je 
mogoče povrniti dejanske stroške z 
zagotavljanjem reguliranih storitev 
gostovanja. Po ocenah je trenutna 
povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih 11,41 eurocenta. Za 
ceno zaključevanja klicev na tej ravni bi 
bilo ustrezno določiti koeficient 3 za 
odhodne klice v EU (kar pomeni 0,34 EUR) 
in 2 za vse odhodne lokalne klice (kar 
pomeni 0,23 EUR).

Or. en

Obrazložitev

Ker ni skupnih stroškov, povezanih z gostujočim klicem v izvennacionalnem omrežju, je 
legitimno in pošteno do potrošnikov, da se določijo ločene mejne cene za odhodne klice "v 
EU" in odhodne "lokalne" klice. Nedvomno imajo nekateri operaterji veleprodajne stroške 
višje od povprečja zaradi posebnih okoliščin, na katere ne morejo vplivati. To je treba 
upoštevati pri obravnavi zamejitev najvišjih veleprodajnih cen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 79
UVODNA IZJAVA 20

(20) Zgornja mejna cena, ki se uporablja 
na ravni veleprodaje, bi uporabnikom 
gostovanja morala zagotavljati, da za 
regulirani gostujoči klic ne bodo plačali 

črtano
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preveč, in domačim operaterjem hkrati 
puščala dovolj velik pribitek, da bodo 
svojim strankam lahko ponujali raznolike 
proizvode.

Or. en

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

Predlog spremembe 80
UVODNA IZJAVA 20

(20) Zgornja mejna cena, ki se uporablja 
na ravni veleprodaje, bi uporabnikom 
gostovanja morala zagotavljati, da za 
regulirani gostujoči klic ne bodo plačali 
preveč, in domačim operaterjem hkrati 
puščala dovolj velik pribitek, da bodo 
svojim strankam lahko ponujali raznolike 
proizvode.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do izkrivljanja trga in da se ohrani konkurenčnost ponudnikov mobilnih 
storitev, je treba cene mednarodnih gostovanj urediti le na veleprodajni, ne pa tudi na 
maloprodajni ravni.   

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 81
UVODNA IZJAVA 20

(20) Zgornja mejna cena, ki se uporablja 
na ravni veleprodaje, bi uporabnikom 
gostovanja morala zagotavljati, da za 
regulirani gostujoči klic ne bodo plačali 
preveč, in domačim operaterjem hkrati 
puščala dovolj velik pribitek, da bodo 
svojim strankam lahko ponujali raznolike 
proizvode.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 82
UVODNA IZJAVA 20

(20) Zgornja mejna cena, ki se uporablja na 
ravni veleprodaje, bi uporabnikom 
gostovanja morala zagotavljati, da za 
regulirani gostujoči klic ne bodo plačali 
preveč, in domačim operaterjem hkrati 
puščala dovolj velik pribitek, da bodo 
svojim strankam lahko ponujali raznolike 
proizvode.

(20) Povprečne in najvišje zgornje mejne 
cene, ki se uporabljajo na ravni 
maloprodaje, bi uporabnikom gostovanja 
morale zagotavljati, da za regulirani 
gostujoči klic ne bodo plačali preveč, in 
domačim operaterjem hkrati puščala dovolj 
velik pribitek, da bodo svojim strankam 
lahko ponujali raznolike proizvode.

Or. fr

Obrazložitev

V spremenjeni uvodni izjavi je treba za maloprodajo navesti povprečno zgornjo mejno ceno 
(za predlagano končno maloprodajno ceno) in najvišjo zgornjo mejno ceno (za ceno, ki bo 
varovala potrošnika).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 83
UVODNA IZJAVA 20

(20) Zgornja mejna cena, ki se uporablja 
na ravni veleprodaje, bi uporabnikom 
gostovanja morala zagotavljati, da za 
regulirani gostujoči klic ne bodo plačali 
preveč, in domačim operaterjem hkrati 
puščala dovolj velik pribitek, da bodo 
svojim strankam lahko ponujali raznolike 
proizvode.

(20) Sistem za izračun tarife za varstvo 
potrošnikov med gostovanjem bi moral 
uporabnikom gostovanja zagotavljati, da za 
vzpostavljanje ali sprejemanje reguliranega 
gostujočega klica ali sporočila ne bodo 
plačali preveč, in domačim operaterjem 
hkrati puščati dovolj velik pribitek, da bodo 
svojim strankam lahko ponujali raznolike 
proizvode.

Or. en

Obrazložitev

Tarifo za varstvo potrošnikov je treba izračunati, tako da je mogoče uvesti avtomatsko določanje 
najvišje maloprodajne cene.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 84
UVODNA IZJAVA 20

(20) Zgornja mejna cena, ki se uporablja na 
ravni veleprodaje, bi uporabnikom 
gostovanja morala zagotavljati, da za
regulirani gostujoči klic ne bodo plačali 
preveč, in domačim operaterjem hkrati 
puščala dovolj velik pribitek, da bodo svojim 
strankam lahko ponujali raznolike 
proizvode.

(20) Zgornja mejna cena evropske tarife, ki 
se uporablja na ravni veleprodaje, bi 
uporabnikom gostovanja morala 
zagotavljati, da za gostujoče klice ne bodo
plačevali neprimerne cene, in domačim 
operaterjem hkrati dopuščati možnost, da 
bodo svojim strankam lahko ponujali 
raznolike proizvode.

Or. de

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da pri uporabi evropske tarife ni dovoljeno prekoračiti zgornje meje cene, 
ki je še primerna. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romano Maria La Russa

Predlog spremembe 85
UVODNA IZJAVA 20

(20) Zgornja mejna cena, ki se uporablja na 
ravni veleprodaje, bi uporabnikom 
gostovanja morala zagotavljati, da za 
regulirani gostujoči klic ne bodo plačali 
preveč, in domačim operaterjem hkrati 
puščala dovolj velik pribitek, da bodo 
svojim strankam lahko ponujali raznolike 
proizvode.

(20) Najvišje cene, ki se uporabljajo na 
ravni maloprodaje, bi uporabnikom 
gostovanja morale zagotavljati, da za 
odhodni ali dohodni gostujoči glasovni klic 
ne bodo plačali več kot določene najvišje 
cene, ki je bližje strošku storitve, in 
domačim operaterjem hkrati puščati dovolj 
velik pribitek, da bodo svojim strankam 
lahko ponujali raznolike proizvode.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 86
UVODNA IZJAVA 20 A (novo)

(20a) Domači ponudniki naj bodo dolžni 
vsem uporabnikom ponuditi "tarifo za 
varstvo potrošnikov", določeno v členu 4a, 
kar je mogoče združiti s katero koli 
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maloprodajno tarifo. Ta tarifa za varstvo 
potrošnikov se avtomatsko prizna 
obstoječim in novim uporabnikom, pri 
čemer ohranijo druge elemente 
naročniškega razmerja, vendar lahko 
izberejo drugo tarifo brezplačno in brez 
pogojev ali omejitev pri obstoječih 
elementih svojega naročniškega razmerja. 
Od tega prostovoljnega pristopa (opt-out) 
bodo imeli uporabniki več koristi, 
operaterje pa se spodbudi, da predlagajo 
več konkurenčnih shem maloprodajnih 
tarif.

Or. en

Obrazložitev

Tarifa za varstvo potrošnikov je najpreprostejša in najpreglednejša maloprodajna tarifa za 
potrošnike. Zato morajo imeti od nje koristi avtomatsko, razen če izrecno izberejo drugo 
tarifno shemo. S takim pristopom se operaterje spodbudi, da predlagajo več inovativnih in 
konkurenčnih tarifnih shem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 87
UVODNA IZJAVA 21

(21) Ponudniki mednarodnih storitev 
gostovanja za klice, izvedene med 
gostovanjem v tujini, ki jih pokriva ta 
uredba, morajo imeti na voljo obdobje, v 
katerem lahko prostovoljno prilagodijo 
svoje maloprodajne cene, da bi bile v 
skladu z najvišjimi mejnimi cenami, ki jih 
določa ta uredba. Za ta namen je primerno 
omogočiti obdobje šestih mesecev, ki bo 
udeležencem na trgu omogočilo potrebne 
prilagoditve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Takojšnja uporaba omejitev cen na ravni veleprodaje in maloprodaje je nujno potrebna za 
znižanje cen. To je glavni cilj te uredbe. Čeprav so operaterji lani naznanili bistveno znižanje 
cen v veleprodaji, so maloprodajne cene še vedno visoke. Zato klavzula o začetku uporabe ni 
potrebna.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Herbert Reul, Werner Langen in Daniel Caspary

Predlog spremembe 88
UVODNA IZJAVA 21

(21) Ponudniki mednarodnih storitev 
gostovanja za klice, izvedene med 
gostovanjem v tujini, ki jih pokriva ta 
uredba, morajo imeti na voljo obdobje, v 
katerem lahko prostovoljno prilagodijo 
svoje maloprodajne cene, da bi bile v 
skladu z najvišjimi mejnimi cenami, ki jih 
določa ta uredba. Za ta namen je primerno 
omogočiti obdobje šestih mesecev, ki bo 
udeležencem na trgu omogočilo potrebne 
prilagoditve.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do izkrivljanja trga in da se ohrani konkurenčnost ponudnikov mobilnih 
storitev, je treba cene mednarodnih gostovanj urediti le na veleprodajni, ne pa tudi na 
maloprodajni ravni.    

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 89
UVODNA IZJAVA 21

(21) Ponudniki mednarodnih storitev 
gostovanja za klice, izvedene med 
gostovanjem v tujini, ki jih pokriva ta 
uredba, morajo imeti na voljo obdobje, v 
katerem lahko prostovoljno prilagodijo 
svoje maloprodajne cene, da bi bile v skladu 
z najvišjimi mejnimi cenami, ki jih določa 
ta uredba. Za ta namen je primerno 
omogočiti obdobje šestih mesecev, ki bo 
udeležencem na trgu omogočilo potrebne 
prilagoditve.

(21) Ponudniki mednarodnih storitev 
gostovanja za klice, izvedene med 
gostovanjem v tujini, ki jih pokriva ta 
uredba, naj prostovoljno prilagodijo svoje 
maloprodajne cene, da bodo uporabniki 
občutili učinke te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Takojšnja uporaba omejitev cen na ravni veleprodaje in maloprodaje je nujno potrebna za 
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znižanje cen. To je glavni cilj te uredbe. Čeprav so operaterji lani naznanili bistveno znižanje 
cen v veleprodaji, so maloprodajne cene še vedno visoke. Zato klavzula o začetku uporabe ni 
potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 90
UVODNA IZJAVA 21

(21) Ponudniki mednarodnih storitev 
gostovanja za klice, izvedene med 
gostovanjem v tujini, ki jih pokriva ta 
uredba, morajo imeti na voljo obdobje, v 
katerem lahko prostovoljno prilagodijo 
svoje maloprodajne cene, da bi bile v 
skladu z najvišjimi mejnimi cenami, ki jih 
določa ta uredba. Za ta namen je primerno 
omogočiti obdobje šestih mesecev, ki bo 
udeležencem na trgu omogočilo potrebne 
prilagoditve.

(21) Ponudniki mednarodnih storitev 
gostovanja za klice, izvedene med 
gostovanjem v tujini, ki jih pokriva ta 
uredba, morajo imeti za uvedbo evropske 
tarife na voljo obdobje treh mesecev.

Or. de

Obrazložitev

Evropsko tarifo bi bilo treba uvesti po določenem obdobju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 91
UVODNA IZJAVA 21

(21) Ponudniki mednarodnih storitev 
gostovanja za klice, izvedene med 
gostovanjem v tujini, ki jih pokriva ta 
uredba, morajo imeti na voljo obdobje, v 
katerem lahko prostovoljno prilagodijo svoje 
maloprodajne cene, da bi bile v skladu z 
najvišjimi mejnimi cenami, ki jih določa ta 
uredba. Za ta namen je primerno omogočiti 
obdobje šestih mesecev, ki bo udeležencem 
na trgu omogočilo potrebne prilagoditve.

(21) Ponudniki mednarodnih storitev 
gostovanja za klice, izvedene med 
gostovanjem v tujini, ki jih pokriva ta 
uredba, morajo imeti na voljo obdobje, v 
katerem lahko prostovoljno prilagodijo svoje 
maloprodajne cene, da bi bile v skladu s
tarifo za varstvo potrošnikov, ki jo določa ta 
uredba. Za ta namen je primerno omogočiti 
obdobje šestih mesecev, ki bo udeležencem 
na trgu omogočilo potrebne prilagoditve.

Or. en
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Obrazložitev

Najbolj zanesljiv način za ohranitev visoke ravni varstva potrošnikov je določitev tarife za 
varstvo potrošnikov na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 92
UVODNA IZJAVA 21

(21) Ponudniki mednarodnih storitev 
gostovanja za klice, izvedene med 
gostovanjem v tujini, ki jih pokriva ta 
uredba, morajo imeti na voljo obdobje, v 
katerem lahko prostovoljno prilagodijo svoje 
maloprodajne cene, da bi bile v skladu z 
najvišjimi mejnimi cenami, ki jih določa ta 
uredba. Za ta namen je primerno omogočiti 
obdobje šestih mesecev, ki bo udeležencem 
na trgu omogočilo potrebne prilagoditve.

(21) Ponudniki mednarodnih storitev 
gostovanja morajo imeti na voljo obdobje, v 
katerem lahko prostovoljno prilagodijo svoje 
maloprodajne cene, da bi bile v skladu z 
najvišjimi mejnimi cenami, ki jih določa ta 
uredba. Za ta namen je primerno omogočiti 
obdobje šestih mesecev, ki bo udeležencem 
na trgu omogočilo potrebne prilagoditve.

Or. en

Obrazložitev

Med storitve gostovanja morajo biti vključene storitve: glasovne storitve, sporočila, klici v 
tujino ali v državi gostiteljici, sprejemanje.

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

Predlog spremembe 93
UVODNA IZJAVA 22

(22) Podobno je treba najvišjo mejno ceno 
uporabljati tudi za cene sprejemanja klicev 
govorne telefonije, ki bi jih morali 
uporabniki plačevati med gostovanjem v 
tujini znotraj Skupnosti, in tako zagotoviti, 
da bi te cene bolje odražale stroške 
zagotavljanja takšnih storitev in da bi bili 
uporabniki bolj gotovi glede stroškov 
sprejemanja klicev v tujini.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Sprememba je povezana s predlogom spremembe člena 4. Sprejemanje klicev v EU naj bi bilo 
v načelu brezplačno.

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

Predlog spremembe 94
UVODNA IZJAVA 23

(23) Ta uredba na posega v posebne 
ponudbe uporabnikom, ki so ugodnejše od 
najvišjih cen na minuto, navedenih v tej 
uredbi.

(23) Ta uredba na posega v posebne 
ponudbe uporabnikom.

Or. de

Obrazložitev

Če cene mednarodnih gostovanj na maloprodajni ravni ne bodo uravnane, se bodo ohranile 
posebne ugodne ponudbe za uporabnike.  

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 95
UVODNA IZJAVA 23

(23) Ta uredba na posega v posebne 
ponudbe uporabnikom, ki so ugodnejše od 
najvišjih cen na minuto, navedenih v tej 
uredbi.

(23) Ta uredba na posega v posebne 
ponudbe uporabnikom, ki so ugodnejše od 
ukrepov, navedenih v tej uredbi.

Or. en

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

Predlog spremembe 96
UVODNA IZJAVA 23 A (novo) 

(23a) Tehnike usmerjanja prometa sicer 
lahko prispevajo k temu, da bodo 
uporabniki vedno plačali najnižjo 
razpoložljivo ceno gostovanja, lahko pa tudi 
omejijo njihovo izbiro.  Uporabnik naj ima 
vedno možnost, da ročno izbere želeno 
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obiskano.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 97
UVODNA IZJAVA 23 A (novo) 

(23a) V sektorju telekomunikacij so zelo 
pomembne konkurenčnost in inovacije, 
tehnološka nevtralnost, tehnološka 
nevtralnost pa naj ima prednost pred 
določevalnimi ukrepi pri izbiri tehnoloških 
metod, ki jih operaterji uporabljajo za 
izvajanje te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Če imajo operaterji inovativne ideje, s katerimi je mogoče bolje izvajati ukrepe po tej uredbi, 
jim je treba dati prednost, da ne bi omejevali konkurenčnosti in inovacij v tem sektorju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 98
UVODNA IZJAVA 24 

(24) Zahteve določanja cen v tej uredbi se 
morajo uporabljati ne glede na to, ali imajo 
uporabniki gostovanja predplačniško ali 
naročniško pogodbo z domačim 
ponudnikom, kar zagotavlja, da bodo imeli 
od njenih določb koristi vsi uporabniki 
glasovne mobilne telefonije.

(24) Zahteve določanja cen in tarif v tej 
uredbi se morajo uporabljati ne glede na to, 
ali imajo uporabniki gostovanja 
predplačniško ali naročniško pogodbo z 
domačim ponudnikom, kar zagotavlja, da 
bodo imeli od njenih določb koristi vsi 
uporabniki mobilne telefonije. Uporabniki, 
ki že imajo pogodbo mobilne telefonije, naj 
imajo možnost izbrati tarifo za varstvo 
potrošnikov med gostovanjem pod 
prilagojenimi pogodbenimi določbami. 
Operaterji naj vse uporabnike dejavno 
obveščajo o pogojih tarife o varstvu 
potrošnikov.

Or. en
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Obrazložitev

Uporabniki imajo morda dolgoročne pogodbe, ki jih želijo zamenjati za nove. Vsekakor pa 
mora biti v vseh pogodbenih sporazumih o mobilnih storitvah predvidena možnost izbire 
bodoče tarife za varstvo potrošnikov. Med storitve gostovanja morajo biti vključene storitve:
glasovne storitve, sporočila, klici iz tujine ali v državi gostiteljici, sprejemanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 99
UVODNA IZJAVA 25 

(25) Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih za namene te uredbe 
morajo temeljiti na informacijah, ki jih 
zagotovijo nacionalni regulatorni organi, in 
Komisija jih mora redno objavljati. 
Operaterji, za katere veljajo obveznosti po 
tej uredbi, morajo imeti na voljo dovolj časa 
za zagotovitev, da bodo njihove cene 
ostajale v okviru zgornjih mej, kot se 
spremenijo s takšno objavo.

(25) Povprečna cena zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih za namene te uredbe 
mora temeljiti na informacijah, ki jih 
zagotovijo nacionalni regulatorni organi, in 
Komisija jih mora redno objavljati. Po 
sedanjih ocenah znaša povprečna cena 
zaključevanja klicev 11,41 eurocenta. 
Operaterji, za katere veljajo obveznosti po 
tej uredbi, morajo imeti na voljo dovolj časa 
za zagotovitev, da bodo njihove cene 
ostajale v okviru zgornjih mej, kot se 
spremenijo s takšno objavo.

Or. en

Obrazložitev

Tukaj je treba navesti povprečno ceno zaključevanja klicev, da bi bile številke v členih 3 in 4a 
(novo) bolj razumljive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daniel Caspary

Predlog spremembe 100
UVODNA IZJAVA 26

(26) Za povečanje preglednosti 
maloprodajnih cen vzpostavljanja in 
sprejemanja klicev med gostovanjem 
znotraj Skupnosti in zaradi olajšanja 
odločitve uporabnikov glede uporabe 
storitve gostovanja z mobilnimi telefoni v 
tujini, morajo ponudniki telefonskih storitev 
svojim uporabnikom storitve gostovanja 
omogočiti preprost dostop do informacij o 
cenah gostovanja, ki veljajo zanje v zadevni 

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

članici, na njihovo zahtevo in brezplačno. 
Zaradi preglednosti morajo ponudniki 
zagotoviti informacije o cenah gostovanja že 
ob sklenitvi naročniškega razmerja, nato pa 
svoje uporabnike redno obveščati o 
spremembah cen gostovanja in jih posebej 
obvestiti o pomembnih spremembah.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je povezana s predlogom spremembe člena 4. Sprejemanje klicev v EU naj bi bilo 
v načelu brezplačno.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 101
UVODNA IZJAVA 26 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Med storitve gostovanja morajo biti vključene storitve: glasovne storitve, sporočila, klici v 
tujino ali v državi gostiteljici, sprejemanje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Reino Paasilinna v imenu skupine PSE

Predlog spremembe 102
UVODNA IZJAVA 26 

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

(26) Za povečanje preglednosti 
maloprodajnih cen vzpostavljanja in 
sprejemanja klicev med gostovanjem znotraj 
Skupnosti in zaradi olajšanja odločitve 
uporabnikov glede uporabe storitve 
gostovanja z mobilnimi telefoni v tujini, 
morajo ponudniki telefonskih storitev svojim 
uporabnikom storitve gostovanja na 
preprost način brezplačno zagotoviti
informacije o cenah gostovanja, ki veljajo 
zanje v zadevni obiskani državi članici. Te 
informacije naj vključujejo cene za 
odhodne in dohodne glasovne klice ter 
pošiljanje in sprejemanje podatkov v vseh 
dostopnih obiskanih omrežjih v obiskani 
državi članici. V informacijah je treba 
poudariti razlike med višjimi in nižjimi 
tarifami ter druge razlike glede na čas 
storitve. V eni uri po vstopu v drugo državo 
članico naj ima uporabnik gostovanja 
pravico prejeti kratko sporočilo (SMS) 
svojega domačega ponudnika s povzetkom 
informacij o cenah. Te podrobne 
informacije v celoti morajo biti na voljo 
avtomatsko. Zaradi preglednosti morajo 
ponudniki zagotoviti informacije o cenah 
gostovanja že ob sklenitvi naročniškega 
razmerja, nato pa svoje uporabnike redno 
obveščati o spremembah cen gostovanja in 
jih posebej obvestiti o pomembnih 
spremembah. Domači ponudniki naj 
uporabnikom zagotavljajo zlasti popolne 
informacije o pogojih evropske tarife v 
rednih časovnih presledkih in v enakem 
obsegu, kot so uporabniki obveščeni o 
hkrati veljavnih tarifah gostovanja.

Or. en

Obrazložitev

Sa navezuje na ukrepe za večjo preglednost.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 103
UVODNA IZJAVA 26 

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

(26) Za povečanje preglednosti 
maloprodajnih cen vzpostavljanja in 
sprejemanja klicev med gostovanjem znotraj 
Skupnosti in zaradi olajšanja odločitve 
uporabnikov glede uporabe storitve 
gostovanja z mobilnimi telefoni v tujini, 
morajo ponudniki telefonskih storitev svojim 
uporabnikom storitve gostovanja omogočiti 
preprost dostop do informacij o cenah 
gostovanja, ki veljajo zanje v zadevni 
obiskani državi članici. Kjer je mogoče, naj 
uporabnik v eni uri po vstopu v obiskano 
državo članico prejme sporočilo z 
obvestilom, kako takoj dobiti informacije o 
cenah gostovanja na zahtevo in brezplačno.  
Razpoložljive informacije naj vključujejo 
cene odhodnih in dohodnih klicev ter 
pošiljanja in sprejemanja podatkov po višji 
in nižji tarifi v vsakem dostopnem omrežju 
v obiskani državi članici. Zaradi 
preglednosti morajo ponudniki zagotoviti 
informacije o cenah gostovanja že ob 
sklenitvi naročniškega razmerja, nato pa 
svoje uporabnike redno obveščati o 
spremembah cen gostovanja in jih posebej 
obvestiti o njihovih pomembnih 
spremembah. Domači ponudniki naj 
uporabnikom ob sklenitvi naročniškega 
razmerja zagotovijo popolne informacije o 
pogojih evropske tarife, kasneje pa na 
zahtevo.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost je nujno potrebna, da lahko potrošniki ozaveščeno izbirajo.  Potrošniki naj bodo 
ob prihodu v drugo državo članico obveščeni, da so na voljo informacije o cenah gostovanja, 
vendar se daje prednost pristopu na zahtevo in ne pristopu samodejnega obveščanja, da 
uporabnikov ne bi obremenjevali z odvečnimi informacijami.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 104
UVODNA IZJAVA 26 

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

(26) Za povečanje preglednosti 
maloprodajnih cen vzpostavljanja in 
sprejemanja klicev med gostovanjem znotraj 
Skupnosti in zaradi olajšanja odločitve 
uporabnikov glede uporabe storitve 
gostovanja z mobilnimi telefoni v tujini, 
morajo domači ponudniki telefonskih 
storitev svojim uporabnikom storitve 
gostovanja pri gostovanju v drugi državi 
članici brezplačno zagotoviti natančne in 
izčrpne informacije o cenah gostovanja, ki 
veljajo zanje v vseh omrežjih v zadevni 
obiskani državi članici. Zaradi preglednosti 
morajo ponudniki zagotoviti informacije o 
cenah gostovanja že ob sklenitvi 
naročniškega razmerja, nato pa svoje 
uporabnike redno obveščati o spremembah 
cen gostovanja in jih posebej obvestiti o 
pomembnih spremembah, zlasti o tarifi za 
varstvo potrošnikov.

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 vlagata Renato Brunetta in Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 105
UVODNA IZJAVA 26 A (novo)

(26 a) Da bi ohranili čezmejno mobilnost 
oseb, ki se gibljejo iz turističnih in ne iz 
poslovnih razlogov, morajo operaterji 
izvorne države, na zahtevo uporabnika, 
obvestiti uporabnika o najugodnejši ceni v 
obiskani državi članici in/ali pripraviti 
posebno ceno gostovanja za turistično rabo.

Or. it
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Obrazložitev

Za ta predlog spremembe ni potrebna posebna obrazložitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 106
UVODNA IZJAVA 27 

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

(27) Nacionalni regulatorni organi, ki so 
pristojni za izvedbo nalog v skladu z 
regulativnim okvirom za elektronske 
komunikacije iz leta 2002, morajo biti 
pooblaščeni za nadziranje in uveljavljanje 
obveznosti iz te uredbe na svojem ozemlju. 
Spremljati morajo tudi spreminjanje cen 
govornih in podatkovnih storitev za 
uporabnike mobilnih omrežjih med 
gostovanjem znotraj Skupnosti, zlasti glede 
posebnih stroškov, povezanih z gostovanjem 
v najbolj oddaljenih območjih Skupnosti, in 
z nujnostjo ustrezne povrnitve teh stroškov 
na veleprodajnem trgu. Zagotavljati morajo, 
da imajo mobilni uporabniki na voljo zadnje 
informacije o uporabi te uredbe. Poleg tega 
naj izvajajo natančne študije o različnih 
nacionalnih trgih gostovanja, zlasti pa naj 
zbirajo podatke o količini odhodnih in 
dohodnih minut gostovanja ter o ustreznih 
dohodkih operaterja. Izsledki študij naj 
bodo na voljo vsaj šest mesecev pred 
datumom iz člena 12 za revizijo te uredbe, 
da jih lahko Komisija upošteva pri 
revizijskem postopku.

Or. en

Obrazložitev

Na nacionalni ravni je treba uvesti bistvene pobude za zbiranje podatkov o cenah, količini in 
prihodkih gostovanja, da bi imeli jasno sliko o evropskem trgu gostovanja. Obžalujemo, da 
študije niso bile na voljo pred sprejetjem sedanje uredbe.

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

Predlog spremembe 107
UVODNA IZJAVA 27 
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(27) Nacionalni regulatorni organi, ki so 
pristojni za izvedbo nalog v skladu z 
regulativnim okvirom za elektronske 
komunikacije iz leta 2002, morajo biti 
pooblaščeni za nadziranje in uveljavljanje 
obveznosti iz te uredbe na svojem ozemlju. 
Spremljati morajo tudi spreminjanje cen 
govornih in podatkovnih storitev za 
uporabnike mobilnih omrežjih med 
gostovanjem znotraj Skupnosti, zlasti glede 
posebnih stroškov, povezanih z gostovanjem 
v najbolj oddaljenih območjih Skupnosti, in 
z nujnostjo ustrezne povrnitve teh stroškov 
na veleprodajnem trgu. Zagotavljati morajo, 
da imajo mobilni uporabniki na voljo zadnje 
informacije o uporabi te uredbe.

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe obravnava potrebo po okrepljenem spremljanju s strani nacionalnih 
regulatornih organov in preglednosti takega spremljanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 108
UVODNA IZJAVA 27 

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

(27) Nacionalni regulatorni organi, ki so 
pristojni za izvedbo nalog v skladu z 
regulativnim okvirom za elektronske 
komunikacije iz leta 2002, morajo biti 
pooblaščeni za nadziranje in uveljavljanje 
obveznosti iz te uredbe na svojem ozemlju. 
Spremljati morajo tudi spreminjanje cen 
govornih in podatkovnih storitev za 
uporabnike mobilnih omrežij med 
gostovanjem znotraj Skupnosti, zlasti glede 
posebnih stroškov, povezanih z odhodnimi 
in dohodnimi klici med gostovanjem v 
najbolj oddaljenih območjih Skupnosti in z 
nujnostjo ustrezne povrnitve teh stroškov na 
veleprodajnem trgu. Nacionalni regulatorni 
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informacije o uporabi te uredbe. organi naj imajo možnost Komisiji na 
zahtevo sporočiti rezultate spremljanja.
Nacionalni regulatorni organi naj 
zagotavljajo, da imajo mobilni uporabniki na 
voljo zadnje informacije o uporabi te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Komisija naj ima možnost dobiti podatke nacionalnih regulatornih organov, ko je potrebno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 109
UVODNA IZJAVA 27 A (novo) 

(27a) Zaradi varstva konkurence v EU naj 
nacionalni regulatorni organi poskrbijo za 
izvajanje obveznosti prenosa v obiskanih 
omrežjih.

Or. en

Obrazložitev

Majhnim operaterjem je treba zagotoviti, da imajo kadar koli dostop do obiskanih omrežij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 110
UVODNA IZJAVA 27 A (novo) 

(27 a) Za gostovanje znotraj nacionalnih 
meja v zelo oddaljenih regijah, kjer so 
licence za mobilno telefonijo različne od
tistih, izdanih za druge dele nacionalnega 
ozemlja, je treba omogočiti nižje cene, 
enake tistim v mednarodnem gostovanju. 
Izvajanje te uredbe ne sme privesti do 
manjših cenovnih ugodnosti za uporabnike 
storitev gostovanja znotraj nacionalnih 
meja v primerjavi z uporabniki storitev 
mednarodnega gostovanja. Državne oblasti 
bi lahko zato sprejele dodatne pravne 
določbe.
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Or. fr

Obrazložitev

Izvajanje te uredbe ne sme privesti do manjših cenovnih ugodnosti za uporabnike storitev 
gostovanja znotraj nacionalnih meja v primerjavi z uporabniki storitev mednarodnega 
gostovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga András Gyürk

Predlog spremembe 111
UVODNA IZJAVA 27 A (novo)

(27a) Ker imajo poleg prenosa zvoka, vedno 
večji obseg nove storitve mobilnega 
komuniciranja, mora ta uredba zagotoviti 
nadzor nad tržnimi procesi tudi na teh 
področjih. Zato bi morala Komisija za 
zaščito interesov potrošnika in obenem za 
preprečitev nepotrebnih posegov v tržne 
mehanizme izvajati intenzivnejši nadzor 
mednarodnega trga mobilne podatkovne 
komunikacije na podlagi pravil za cene 
gostovanja za glasovne klice in kjer je 
potrebno na podlagi podatkov, ki jih 
posredujejo nacionalni regulatorni organi, 
znižati neupravičeno visoke cene.

Or. hu

Obrazložitev

Zaradi hitrega tehnološkega razvoja 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 Miloslav Ransdorf

Predlog spremembe 112
UVODNA IZJAVA 27 A (novo) 

(27a) Nacionalni regulatorni organi naj 
spremljajo učinke te uredbe na cene na 
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trgu prizemne javne mobilne telefonije.

Or. en

Obrazložitev

Majhnim operaterjem je treba zagotoviti, da imajo kadar koli dostop do obiskanih omrežij.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 113
UVODNA IZJAVA 29

(29) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
izvajanje Komisiji podeljenih izvedbenih 
pooblastil.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta določba je zaradi predlagane določitve zgornje meje veleprodajnih cen brezpredmetna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 114
UVODNA IZJAVA 29 

(29) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, 
je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 
1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

(29) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, 
je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 
1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. 
Komisija naj bo še posebej pooblaščena, da 
sprejme predloge sprememb k prilogam k 
tej uredbi, da bi jih prilagodili tehničnim ali 
tržnim spremembam. Ker so to ukrepi 
splošnega značaja in so namenjeni 
spremembam nebistvenih elementov te 
uredbe, naj bodo sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 115
UVODNA IZJAVA 30

(30) Ker ciljev predlaganega ukrepa, 
vzpostavitve skupnega mehanizma, ki bo 
uporabnikom mobilnih telefonskih omrežij 
zagotavljal, da na poti znotraj Skupnosti ne 
bodo plačevali preveč za storitve 
mednarodnega gostovanja pri opravljanju 
glasovnih klicev ali za prejemanje glasovnih 
klicev, kar bo omogočilo visoko raven 
zaščite potrošnikov in obenem varovalo 
konkurenco med mobilnimi operaterji, 
države članice ne morejo doseči varno, 
usklajeno in pravočasno, in jih je 
potemtakem mogoče bolje uresničiti na 
ravni Skupnosti, lahko v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe sprejme 
ukrepe Skupnost. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz istega člena ta uredba ne 
presega tistega, kar je potrebno za dosego 
teh ciljev.

(30) Ker ciljev predlaganega ukrepa, 
vzpostavitve skupnega mehanizma, ki bo 
uporabnikom mobilnih telefonskih omrežij 
zagotavljal, da na poti znotraj Skupnosti ne 
bodo plačevali preveč za storitve 
mednarodnega gostovanja pri opravljanju 
glasovnih klicev ali za prejemanje glasovnih 
klicev, kar bo omogočilo visoko raven 
zaščite potrošnikov in obenem varovalo 
konkurenco med mobilnimi operaterji, 
države članice ne morejo doseči varno, 
usklajeno in pravočasno, in jih je 
potemtakem mogoče bolje uresničiti na 
ravni Skupnosti, lahko v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe sprejme 
ukrepe Skupnost.

Or. de

Obrazložitev

Ker je to samoumevno, je treba izjavo v skladu z oblikovanjem boljše zakonodaje črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 116
UVODNA IZJAVA 31

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

(31) Ta uredba se mora pregledati 
najpozneje osemnajst mesecev po začetku 
veljavnosti, s čimer bi zagotovili, da bi bila 
še vedno potrebna in bi ustrezala aktualnim 
prevladujočim razmeram na trgu 
elektronskih komunikacij. V vsakem 
primeru mora ta uredba po treh letih 
prenehati veljati.
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Or. de

Obrazložitev

Pregled uredbe bi moral slediti že po osemnajstih mesecih. Poleg tega je treba upoštevati, da 
instrument uravnave cen predstavlja znaten poseg v razvoj trga, zato je treba veljavnost 
uredbe časovno omejiti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 117
UVODNA IZJAVA 31 

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

Ta uredba se mora pregledati najpozneje dve 
leti po začetku veljavnosti, s čimer bi 
ugotovili, če je še vedno potrebna in ustreza
aktualnim prevladujočim razmeram na trgu 
elektronskih komunikacij ter če so na trgih 
potrebne nadaljnja regulacija, odprava 
preostalih obveznosti ali nadomestitev z 
drugimi določbami. Uredba naj preneha 
veljati po opravljeni reviziji in vsekakor 
najkasneje tri leta po začetku veljavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 118
UVODNA IZJAVA 31

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

(31) Ta uredba se mora pregledati 
najpozneje dve leti po začetku veljavnosti, s 
čimer bi preverili, ali je še vedno potrebna 
in ustreza aktualnim prevladujočim 
razmeram na trgu elektronskih komunikacij,
sicer mora njena veljavnost prenehati.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu z dobro ureditveno prakso morajo tisti, ki bi radi posegli na trg, dokazati, da je tak 
poseg potreben in sorazmeren.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 119
UVODNA IZJAVA 31 

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

(31) Ta uredba se mora pregledati 
najpozneje dve leti po začetku veljavnosti, s 
čimer bi zagotovili, da bi bila še vedno 
potrebna in bi ustrezala aktualnim 
prevladujočim razmeram na trgu 
elektronskih komunikacij . Vsak predlog za 
razveljavitev te uredbe naj podpirajo jasni 
dokazi, da bodo spremembe na trgu, zaradi 
katerih se razveljavitev predlaga, po 
razveljavitvi trajnostne in nepovratne.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga András Gyürk

Predlog spremembe 120
UVODNA IZJAVA 31

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

Ta uredba se mora pregledati najpozneje dve 
leti po začetku veljavnosti, s čimer bi 
ugotovili, če je še vedno potrebna in ustreza
aktualnim prevladujočim razmeram na trgu 
elektronskih komunikacij ter če je bilo 
vzpostavljeno gospodarsko okolje in so bili 
vzpostavljeni finančni pogajalski 
mehanizmi, zaradi česar bi bila ta uredba 
odveč.

Or. hu

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.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 121
UVODNA IZJAVA 31 A (novo) 

(31a) V skladu z načelom boljše ureditve 
naj Komisija predlaga razveljavitev te 
uredbe, če spremembe na trgu pokažejo, da 
uredba ni več potrebna. 

Or. en

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

Predlog spremembe 122
ČLEN 1, ODSTAVEK 1

1. Ta uredba uvaja skupni mehanizem, 
imenovan pristop evropskega domačega 
trga, za zagotovitev, da uporabniki mobilnih 
telefonskih omrežij na poti znotraj Skupnosti 
ne plačujejo preveč za storitve 
mednarodnega gostovanja, ko kličejo ali 
prejemajo klice, s čimer se dosega visoka 
raven zaščite potrošnikov in varuje 
konkurenca med mobilnimi operaterji. 
Določa pravila za cene, ki jih lahko 
zaračunajo mobilni operaterji za 
zagotavljanje storitev mednarodnega 
gostovanja za glasovne klice, ki izvirajo in 
se zaključujejo znotraj Skupnosti, in se 
uporablja tako za cene, ki si jih medsebojno 
zaračunavajo mrežni operaterji na 
veleprodajni ravni, kot za cene, ki jih 
zaračunava domači ponudnik na ravni 
maloprodaje.

1. Ta uredba uvaja skupni mehanizem, 
imenovan pristop evropskega domačega 
trga, za zagotovitev, da uporabniki mobilnih 
telefonskih omrežij na poti znotraj Skupnosti 
ne plačujejo preveč za storitve 
mednarodnega gostovanja, ko kličejo ali 
prejemajo klice, s čimer se dosega visoka 
raven zaščite potrošnikov in varuje 
konkurenca med mobilnimi operaterji. 
Določa pravila za cene, ki si jih medsebojno 
zaračunavajo mrežni operaterji na 
veleprodajni ravni. 

Or. de

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do izkrivljanja trga in da se ohrani konkurenčnost ponudnikov mobilnih 
storitev, je treba cene mednarodnih gostovanj urediti le na veleprodajni, ne pa tudi na 
maloprodajni ravni. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 123
ČLEN 1, ODSTAVEK 1

1. Ta uredba uvaja skupni mehanizem, 
imenovan pristop evropskega domačega 
trga, za zagotovitev, da uporabniki mobilnih 
telefonskih omrežij na poti znotraj Skupnosti 
ne plačujejo preveč za storitve 
mednarodnega gostovanja, ko kličejo ali 
prejemajo klice, s čimer se dosega visoka 
raven zaščite potrošnikov in varuje 
konkurenca med mobilnimi operaterji. 
Določa pravila za cene, ki jih lahko 
zaračunajo mobilni operaterji za
zagotavljanje storitev mednarodnega 
gostovanja za glasovne klice, ki izvirajo in 
se zaključujejo znotraj Skupnosti, in se 
uporablja tako za cene, ki si jih medsebojno 
zaračunavajo mrežni operaterji na 
veleprodajni ravni, kot za cene, ki jih 
zaračunava domači ponudnik na ravni 
maloprodaje.

1. Ta uredba uvaja skupni mehanizem, 
imenovan pristop evropskega domačega 
trga, za zagotovitev, da uporabniki mobilnih 
telefonskih omrežij na poti znotraj Skupnosti 
ne plačujejo preveč za storitve 
mednarodnega gostovanja, ko kličejo ali 
prejemajo klice, s čimer se dosega visoka 
raven zaščite potrošnikov in varuje 
konkurenca med mobilnimi operaterji. 
Določa pravila za cene, ki jih lahko 
zaračunajo mobilni operaterji za 
zagotavljanje storitev mednarodnega 
gostovanja za glasovne klice, ki izvirajo in 
se zaključujejo znotraj Skupnosti, in se 
uporablja za cene, ki si jih medsebojno 
zaračunavajo mrežni operaterji na 
veleprodajni ravni.

Or. en

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

Predlog spremembe 124
ČLEN 1, ODSTAVEK 1

1.  Ta uredba uvaja skupni mehanizem, 
imenovan pristop evropskega domačega 
trga, za zagotovitev, da uporabniki mobilnih 
telefonskih omrežij na poti znotraj Skupnosti 
ne plačujejo preveč za storitve 
mednarodnega gostovanja, ko kličejo ali 
prejemajo klice, s čimer se dosega visoka 
raven zaščite potrošnikov in varuje 
konkurenca med mobilnimi operaterji. 
Določa pravila za cene, ki jih lahko 
zaračunajo mobilni operaterji za 
zagotavljanje storitev mednarodnega 
gostovanja za glasovne klice, ki izvirajo in 
se zaključujejo znotraj Skupnosti, in se 
uporablja tako za cene, ki si jih medsebojno 
zaračunavajo mrežni operaterji na 

1.  Ta uredba uvaja skupni mehanizem za 
zagotovitev, da uporabniki mobilnih 
telefonskih omrežij na poti znotraj Skupnosti 
ne plačujejo preveč za storitve 
mednarodnega gostovanja, ko kličejo ali 
prejemajo glasovne klice, in sicer z uvedbo 
najvišje vnaprej določene cene, ki bolj 
odraža dejanske stroške zagotavljanja 
storitve. Določa tudi pravila za izboljšanje 
določbe o tarifnih informacijah za 
uporabnike storitev gostovanja, vključno s 
podatkovnimi storitvami, s čimer se dosega 
visoka raven zaščite potrošnikov in varuje 
konkurenca med mobilnimi operaterji. 
Določa pravila za cene, ki jih lahko 
zaračunajo mobilni operaterji za 
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veleprodajni ravni, kot za cene, ki jih 
zaračunava domači ponudnik na ravni 
maloprodaje.

zagotavljanje storitev mednarodnega 
gostovanja za glasovne klice, ki izvirajo in 
se zaključujejo znotraj Skupnosti, in se 
uporablja tako za cene, ki si jih medsebojno 
zaračunavajo mrežni operaterji na 
veleprodajni ravni, kot za cene, ki jih 
zaračunava domači ponudnik na ravni 
maloprodaje.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 125
ČLEN 1, ODSTAVEK 1

1. Ta uredba uvaja skupni mehanizem, 
imenovan pristop evropskega domačega 
trga, za zagotovitev, da uporabniki mobilnih 
telefonskih omrežij na poti znotraj Skupnosti 
ne plačujejo preveč za storitve 
mednarodnega gostovanja, ko kličejo ali 
prejemajo klice, s čimer se dosega visoka 
raven zaščite potrošnikov in varuje 
konkurenca med mobilnimi operaterji. 
Določa pravila za cene, ki jih lahko 
zaračunajo mobilni operaterji za 
zagotavljanje storitev mednarodnega 
gostovanja za glasovne klice, ki izvirajo in 
se zaključujejo znotraj Skupnosti, in se 
uporablja tako za cene, ki si jih medsebojno 
zaračunavajo mrežni operaterji na 
veleprodajni ravni, kot za cene, ki jih 
zaračunava domači ponudnik na ravni 
maloprodaje.

1. Ta uredba uvaja skupni mehanizem, 
imenovan pristop evropskega domačega 
trga, za zagotovitev, da uporabniki mobilnih 
telefonskih omrežij na poti znotraj Skupnosti 
ne plačujejo preveč za storitve 
mednarodnega gostovanja, s čimer se dosega 
visoka raven zaščite potrošnikov in varuje 
konkurenca med mobilnimi operaterji. 
Določa pravila za cene, ki jih lahko 
zaračunajo mobilni operaterji za 
zagotavljanje storitev mednarodnega 
gostovanja za glasovne klice, ki izvirajo in 
se zaključujejo znotraj Skupnosti, in se 
uporablja tako za cene, ki si jih medsebojno 
zaračunavajo mrežni operaterji na 
veleprodajni ravni, kot za cene, ki jih 
zaračunava domači ponudnik na ravni 
maloprodaje.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 126
ČLEN 1, ODSTAVEK 1 A (novo)
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1a. Poleg tega uredba določa predpise o 
čezmejnih maloprodajnih cenah, ki jih je 
dovoljeno zaračunavati za gostujoče klice v 
Evropski uniji.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev predmeta in področja veljave uredbe ter napaka v prevodu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 127
ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKA (A A) (novo)

(a a) "evrocena", zgornja meja za ceno na 
minuto, ki jo lahko zaračunajo operaterji 
mobilnih omrežij za zagotavljanje storitev 
mednarodnega gostovanja za klice, ki 
izvirajo in se zaključujejo znotraj Evropske 
unije, in se uporablja tako za cene, ki si jih 
medsebojno zaračunajo operaterji mobilnih 
omrežij na ravni veleprodaje, kot za cene, 
ki jih zaračuna domači ponudnik na ravni 
maloprodaje.

Or. it

Obrazložitev

Uvedba obvezne opredelitve "evrocene" kot zgornje mejne cene na minuto je tako v 
veleprodaji kot v maloprodaji potrebna zaradi varstva potrošnikov in kot jasen napotek 
Evropi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 128
ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKA (C) 

(c) „mednarodno gostovanje“ pomeni, da 
uporabnik gostovanja uporablja svoj mobilni 
telefon ali drugo napravo za klicanje in/ali 
sprejemanje klicev, ko je zunaj države 
članice, v kateri je njegovo domače omrežje, 
in sicer na podlagi dogovora med 
operaterjem domačega omrežja in 

(c) „gostovanje v Skupnosti“ pomeni, da 
uporabnik gostovanja uporablja svoj mobilni 
telefon ali drugo napravo za klicanje in/ali 
sprejemanje klicev, ko je zunaj države 
članice, v kateri je njegovo domače omrežje, 
in sicer na podlagi dogovora med 
operaterjem domačega omrežja in 
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operaterjem obiskanega omrežja; operaterjem obiskanega omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Namenjeno pojasnitvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 129
ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKA (D)

d) „regulirani gostujoči klic“ pomeni 
glasovni klic mobilne telefonije, ki ga opravi 
uporabnik gostovanja, ki izvira v obiskanem 
omrežju in se zaključuje v javnem 
telefonskem omrežju znotraj Skupnosti;

d) „gostujoči klic“ pomeni glasovni klic 
mobilne telefonije, ki ga opravi uporabnik 
gostovanja, ki izvira v obiskanem omrežju in 
se zaključuje v javnem telefonskem omrežju 
znotraj Skupnosti;

Or. de

Obrazložitev

Napaka v prevodu in prilagoditev besedila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 130
ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKA (D A) (novo)

da) „odhodni klic znotraj Skupnosti“ 
pomeni regulirani gostujoči klic, ki se 
zaključi v javnem telefonskem omrežju v 
državi članici, ki ni država obiskanega 
omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Namenjeno pojasnitvi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 131
ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKA (D) B (novo)

db) „odhodni lokalni klic“ pomeni 
regulirani gostujoči klic, ki se zaključi v 
javnem telefonskem omrežju v državi 
članici obiskanega omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Namenjeno pojasnitvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 132
ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKE (E A) in (E B) (novo)

(ea) "nov uporabnik gostovanja" pomeni 
uporabnik gostovanja, ki prvič podpiše 
pogodbo z domačim ponudnikom ali kupi 
predplačniško kartico po začetku 
veljavnosti obveznosti iz člena 4;
(eb) "obstoječi uporabnik gostovanja" 
pomeni uporabnik gostovanja, ki kupi 
predplačniško kartico ali podpiše pogodbo 
preden so začele veljati obveznosti iz člena 
4 ali ki podaljša svojo pogodbo z istim 
ponudnikom, oziroma vsak uporabnik 
gostovanja, ki se odpove tarifi za varstvo 
potrošnikov iz člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev "novih" in "obstoječih" uporabnikov gostovanja je pomembna za razpravo o tem, 
ali gre pri predlagani tarifi za varstvo potrošnikov za "opt-in" ali za "opt-out" tarifo oziroma 
za mešanico obeh. Tarifa za varstvo potrošnikov bi morala biti privzeta tarifa za nove 
uporabnike, ki se izrecno ne odločijo za drugo tarifo, medtem ko bi morali obstoječi 
uporabniki v nasprotju s tem imeti možnost, da se zanjo odločijo. Za spodbujanje jasnosti in 
pravne gotovosti se zdita opredelitvi "novih" in "obstoječih" uporabnikov zaželeni.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 133
ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKA (F) A (novo)

fa) „evropska tarifa” pomeni tarifo za 
gostujoče klice, ki začasno velja v vsej 
Evropi za vse stranke domačega 
ponudnika, ki jo je treba ponuditi v prvih 
dveh letih po začetku veljavnosti uredbe in 
za katero veljajo zgornje meje, določene v 
skladu s členom 4.

Or. de

Obrazložitev

Evropska tarifa zagotavlja, da se znižanja cen v prvih dveh letih prenesejo neposredno na 
potrošnika, hkrati pa se zagotovi prosta konkurenca pod zgornjimi mejami, določenimi v 
členu 4.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 134
ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKA (F) A (novo)

fa) „mednarodna podatkovna storitev 
mobilnega gostovanja” pomeni storitev 
javne mobilne telefonije, drugačno od 
glasovnih klicev, ki se ponuja v prizemnem 
javnem mobilnem omrežju v Skupnosti in 
jo lahko na podlagi dogovora med domačim 
omrežnim operaterjem in operaterjem 
obiskanega omrežja koristi uporabnik 
gostovanja zunaj države članice, v kateri se 
nahaja njegovo domače omrežje.

Or. de

Obrazložitev

V predlogih sprememb osnutka poročila predlagana razširitev področja uporabe uredbe na 
„mobilne podatkovne storitve”, namenjene uporabnikom gostovanj, ki presegajo storitve 
običajnih glasovnih klicev, je treba pojasniti, kaj točno je mišljeno s tem izrazom.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Dominique Vlasto in Margie Sudre

Predlog spremembe 135
ČLEN 2, ODSTAVEK 2 A (novo)

(2 a) V skladu s členom 299 Pogodbe o ES 
je za mobilne operaterje z licencami, ki 
pokrivajo izključno le najbolj oddaljene 
regije Skupnosti, povprečna cena 
zaključevanja klica enaka povprečju 
zaključevanja lokalnih klicev, 
ponderiranem glede na obseg vstopnega 
prometa na ta področja.

Or. fr

Obrazložitev

Ravni zaključevanja klicev so višje v zelo oddaljenih območjih. Te višje ravni niso upoštevane 
v metodi izračuna, ki jo predlaga uredba. Tako predvidene zgornje mejne cene ne bi 
omogočile popolno kritje prenosa zaključevanja klica za lokalne klice v mobilna omrežja. 
Izvajanje uredbe v teh oddaljenih območjih bi privedlo do osiromašenja ponudbe gostovanja 
na škodo potrošnika.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dominique Vlasto in Margie Sudre

Predlog spremembe 136
ČLEN 2, ODSTAVEK 2 B (novo)

(2 b) Ta povprečna cena zaključevanja 
klica se bo uporabljala tudi, ko bo evropski 
operater sprejel v svoje omrežje uporabnike 
mobilnih operaterjev z licencami, ki 
pokrivajo izključno le zelo oddaljene regije 
Skupnosti, natančneje klice, namenjene v 
te oddaljene regije.

Or. fr

Obrazložitev

Ker so ravni zaključevanja klicev višje v zelo oddaljenih območjih, predvidene zgornje mejne 
cene evropskim operaterjem ne bi omogočile kritja njihovih stroškov za nekatere klice, 
namenjene na ta območja. Obstaja nevarnost, da bo potrošniku onemogočen dostop do večine 
evropskih omrežij, če bodo le-ta morala upoštevati predlagane zgornje mejne cene.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Daniel Caspary

Predlog spremembe 137
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izviranjem, tranzitiranjem in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen v 
Prilogi I.

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izviranjem, tranzitiranjem in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen v 
Prilogi I. Poleg najvišjega zneska, 
določenega v prilogi I, lahko mobilni 
operater ponuja dodatne tarife.  

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 138
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen v 
Prilogi I.

Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki ima izvor 
v obiskanem omrežju, med drugim vključno 
z izvorom, prenosom in zaključevanjem, 
lahko zaračuna operaterju domačega 
omrežja uporabnika gostovanja, ne presega 
0,28 EUR na minuto.
Povprečna veleprodajna cena se glede na 
pogodbo med operaterjem obiskanega 
omrežja in operaterjem domačega omrežja 
uporabnika gostovanja izračuna na osnovi 
obdobja dvanajstih mesecev ali krajšega 
obračunskega obdobja. Ta cena se 12 ali 24 
mesecev po začetku veljavnosti obveznosti 
iz tega člena zniža za 5 odstotkov.

Or. de
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Obrazložitev

Že v uredbi je treba določiti znesek, ki ga veleprodajna cena ne sme preseči. Pristop, ki ga je 
predlagala Komisija, je preveč zapleten.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 139
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen v 
Prilogi I.

Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki izvira v 
obiskanem omrežju, med drugim vključno s 
stroški izvora, prenosa in zaključevanja, 
lahko zaračuna vsakemu operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega 0,28 EUR na minuto. Povprečna 
veleprodajna cena se izračuna v času 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obračunskega obdobja, kot je 
lahko določeno v pogodbi med operaterjem 
obiskanega omrežja in operaterjem 
domačega omrežja gostujočega 
uporabnika. Ta cena se 12 in 24 mesecev 
po začetku veljavnosti obveznosti iz tega 
člena zniža za [5 odstotkov].

Or. en

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

Predlog spremembe 140
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen 
v Prilogi I.

Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica (med drugim 
vključno s plačilom izvora, prenosa in 
zaključevanja klica) lahko zaračuna
operaterju domačega omrežja uporabnika 
gostovanja, ne sme presegati 0,30 EUR na 
minuto. 
Povprečna veleprodajna cena se izračuna 
na osnovi prihodkov od vseh reguliranih 
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gostujočih klicev v obiskanem omrežju 
(vključno s plačilom izvora klica) v obdobju 
12 mesecev, deljenih s skupnim številom 
minut reguliranih gostujočih klicev v 
obiskanem omrežju v istem obdobju.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giles Chichester

Predlog spremembe 141
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen v 
Prilogi I.

Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
gostujočega glasovnega klica lahko 
zaračuna operaterju katerega koli domačega 
omrežja, ne presega 25 eurocentov na 
minuto v katerem koli obdobju, ki se začne 
1. septembra in konča 31. avgusta.

Povprečna veleprodajna cena se izračuna z 
deljenjem skupnega veleprodajnega 
dohodka gostovanja, prejetega glede na 
ustrezne klice, ki so bili opravljeni v 
ustreznem obdobju, z ustreznim številom 
minut gostovanja na veleprodajni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Povprečna zamejitev veleprodajnih cen operaterjem omogoča prožnost pri določanju 
različnih tarif za odražanje razlik v stroških uporabe njihovega omrežja, npr. v času višje in 
nižje tarife ali prek različnih poti, ter pospešuje razvoj konkurence.  Uporaba zamejitve 
zgornjih cen bo po vsej verjetnosti privedla do enotnih veleprodajnih cen, določenih na 
najvišji dovoljeni stopnji.  Treba je natančno določiti obdobje, v katerem bo izračunano 
povprečje, in metodo za njegov izračun.  Navedeni datumi predpostavljajo, da uredba nosi 
datum 1. julij 2007, kar pomeni, da bi ureditev veleprodaje začela veljati 2 meseca po objavi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 142
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater Ob upoštevanju člena 5 povprečna 
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obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen v 
Prilogi I.

veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega 
omrežja lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja za zagotavljanje 
reguliranih gostujočih odhodnih klicev 
naročnikov domačega omrežja preko prej 
omenjenega obiskanega omrežja, ne sme 
na letni osnovi presegati 0,35 evra na 
minuto.

Or. fr

Obrazložitev

Zamejitev povprečne cene na operaterja bo omogočila operaterjem obiskanih omrežij 
nadaljnjo medsebojno konkurenco na veleprodajnem trgu, medtem ko bo zamejitev najvišje 
cene na operaterja zavirala takšno konkurenco.

V skladu z uvodno izjavo 19 (spremenjeno) je predlagana zamejitev cene absolutni znesek, ki 
temelji na povprečni evropski ceni zaključevanja klica, ki sama temelji na zneskih 
zaključevanja klicev iz leta 2005 (leto, navedeno v presoji vplivov Komisije). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romano Maria La Russa

Predlog spremembe 143
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen v 
Prilogi I.

Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega 0,30 EUR na minuto.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Ferber

Predlog spremembe 144
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 

Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
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reguliranega gostujočega klica, med 
drugim vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen v 
Prilogi I.

odhodnih klicev med gostovanjem lahko 
zaračuna operaterju domačega omrežja 
uporabnika gostovanja, ne presega 0,35 
EUR na minuto.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe v členu 3 bodo odpravile ločene podzamejitve cen, ki omejujejo cene za vsak del 
storitve gostovanja, in jih nadomestile z enotnimi povprečnimi zamejitvami cen, ki bodo 
operaterjem in uporabnikom omogočile določitev relativnih cen različnih vrst klicev za 
različne uporabnike.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 145
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen v 
Prilogi I.

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki izvira v 
obiskanem omrežju, med drugim vključno s 
stroški izvora, prenosa in zaključevanja, 
lahko zaračuna vsakemu operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega 0,20 EUR na minuto.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hannes Swoboda

Predlog spremembe 146
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen v 

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega 0,30 EUR na minuto.



AM\660783SL.doc 57/96 PE 384.658v03-00

SL

Prilogi I.

Or. de

Obrazložitev

Premišljena uredba ne bi smela upoštevati le kritja vseh stroškov, ampak bi morala skrbeti 
tudi za to, da se ohrani konkurenca, kar pomeni, da bi morali imeti obstoječi in potencialni 
operaterji možnost določiti primerno maržo za storitve, ki jih ponujajo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 147
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen 
v Prilogi I.

Skupna veleprodajna cena, vključno z vsemi 
fiksnimi elementi, kot so stroški 
vzpostavitve klica, ki jo operater obiskanega 
omrežja za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, med drugim vključno z 
izvorom, tranzitom in zaključevanjem, lahko 
zaračuna operaterju domačega omrežja 
uporabnika gostovanja, ne presega:

a) 0,23 EUR na minuto brez DDV v 
primeru odhodnega lokalnega klica; ali
b) 0,34 EUR na minuto brez DDV v 
primeru odhodnega klica znotraj 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ker ni skupnih stroškov, povezanih z gostujočimi klici v izvennacionalnem omrežju, je 
legitimno in pošteno do potrošnikov, da se določijo ločene mejne cene za odhodne klice 
"znotraj EU" in odhodne "lokalne" klice. Po podatkih Evropske komisije znaša sedanja 
povprečna cena zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih okrog 11,41 eurocenta. Za ceno 
zaključevanja klicev na tej ravni bi bilo primerno določiti koeficient 3 za klice "znotraj EU" 
(0,34 EUR) in 2 za "lokalne" klice (0,23 EUR), kot predlaga Komisija, zlasti ob upoštevanju 
posebnih okoliščin v nekaterih državah članicah, s katerimi se soočajo operaterji.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 148
ČLEN 3

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneska na minuto, ki je določen
v Prilogi I.

Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, med drugim 
vključno z izvorom, tranzitom in 
zaključevanjem, lahko zaračuna operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja, 
ne presega zneskov na minuto, ki ustrezajo 
znesku, enakemu ceni zaključevanja klicev 
v mobilnih omrežjih, objavljeni v skladu s 
členom 10(3), pomnoženega s faktorjem 
2,6. 

Or. es

Obrazložitev

Bolj preprosto je izbrisati Prilogo I in njeno vsebino vključiti v ta člen. Iz istega razloga ni 
potrebno razlikovati med reguliranim gostujočim klicem na številko v javnem telefonskem 
omrežju v državi članici, kjer je obiskano omrežje in reguliranim gostujočim klicem na 
številko v javnem telefonskem omrežju v drugi državi članici, kot je tista, kjer je obiskano 
omrežje, saj je razmerje obeh v celoti gostujočih klicev in v ceni zanemarljivo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Angelika Niebler in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 149
ČLEN 3, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se izračuna z delitvijo skupnega 
prihodka od veleprodaje gostovanj s 
skupnim številom minut gostovanj, ki jih je 
ustrezni operater v ustreznem obdobju 
prodal na debelo za zagotovitev gostujočih 
klicev. Operater obiskanega omrežja lahko 
razlikuje med časom višje in nižje tarife.

Or. de

Obrazložitev

Pri izračunu povprečnih veleprodajnih cen je treba upoštevati tudi razlike med časom višje in 
nižje tarife.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 150
ČLEN 3, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se izračuna z deljenjem 
skupnega prejetega veleprodajnega 
dohodka gostovanja z skupnim številom 
minut gostovanja na veleprodajni ravni, ki 
jih je ustrezni operater v ustreznem obdobju 
prodal za zagotavljanje gostujočih klicev na 
veleprodajni ravni. Operaterji obiskanih 
omrežji lahko razlikuje med ceno višje in 
nižje tarife.

Or. xm

Obrazložitev

Da bi poenostavili ureditev, bi morale biti cene določene enkrat, nato pa bi se zniževale s 
fiksnim odstotkom. Operaterji bodo tudi pri zaračunavanju na veleprodajni ravni imeli 
možnost razlikovanja med različnimi obdobji dneva in leta, da bodo lahko zagotovili najbolj 
učinkovito uporabo njihovih omrežij.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 151
ČLEN 3, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Zgornja mejna cena za zagotavljanje 
klica mednarodnega gostovanja na 
veleprodajni ravni temelji na povprečni 
ceni zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih na minuto, izračunani v skladu s 
členom 10(1).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 152
ČLEN 4

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

Or. en

Obrazložitev

Operaterji bodo pod pritiskom konkurence prisiljeni zmanjšati maloprodajne cene – to ne bi 
smelo biti odvisno od nobene uredbe. Konkurenca na nacionalni ravni bo potrošniku 
zagotovila ustrezen odraz prihranka stroškov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 153
ČLEN 4

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Tarifa za varstvo potrošnikov sama po sebi zadostuje za zagotovitev precejšnjega zmanjšanja 
tarif na maloprodajni ravni. Nadaljnjih zamejitev maloprodajnih cen ne bi smeli več 
sprejemati.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 154
ČLEN 4

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

črtano

Or. en

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

Predlog spremembe 155
ČLEN 4

Maloprodajne cene za opravljanje 
reguliranih gostujočih klicev

Maloprodajne cene za opravljanje gostujočih 
klicev

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

Mobilni operaterji so dolžni regulatornim 
organom sporočati svoje povprečne 
maloprodajne cene. Povprečna cena na 
maloprodajni ravni se izračuna na osnovi 
skupnega prihodka, doseženega z 
odhodnimi in dohodnimi gostujočimi klici 
(vključno s ceno vzpostavitve zveze) v 
obiskanem mobilnem omrežju v enem 
koledarskem letu, deljenega s skupnim 
številom minut odhodnih in dohodnih 
gostujočih klicev v obiskanem mobilnem 
omrežju v istem obdobju.
Nacionalni regulatorni organi Evropski 
komisiji vsako leto poročajo o spremembah 
cen na področju njihove pristojnosti. 
Sporočajo zlasti povprečne cene ter 
odstotne spremembe glede na predhodno 
obdobje.

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Herbert Reul in Werner Langen

Predlog spremembe 156
ČLEN 4

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

V prvih dveh letih po začetku veljavnosti te 
uredbe mora vsak ponudnik ponuditi 
„evropsko tarifo”, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna svojim uporabnikom 
gostovanj za zagotavljanje gostujočih 
klicev, in se lahko od klica do klica 
razlikuje, vendar ne sme presegati 0,40 
EUR na minuto za odhodne klice in 0,20 
EUR na minuto za dohodne klice.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daniel Caspary

Predlog spremembe 157
ČLEN 4

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

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

Or. de
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 158
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Domači ponudniki vsem uporabnikom 
kot minimum ponudijo "tarifo za varstvo 
potrošnikov", določeno v odstavku 2, ki jo 
je mogoče združiti s katero koli 
maloprodajno tarifo za druge storitve.

Or. en

Obrazložitev

Tarife za varstvo potrošnikov se izračunajo ob upoštevanju zamejitev veleprodajnih cen, kot 
je določeno v členu 3, plus 40 %, kar daje operaterjem dober pribitek. Možnost "opt-out" 
potrošnikom prinaša večje koristi in bo operaterje bolj spodbudila k predlaganju 
alternativnih in bolj konkurenčnih shem maloprodajnih tarif. Poleg tega lahko operaterji 
svoje stranke vedno obvestijo o obstoječih alternativnih tarifnih postavkah.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 159
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Domači ponudniki morajo vsem 
strankam na jasen in pregleden način 
ponuditi evropsko tarifo iz odstavka 2. Vsi 
uporabniki morajo imeti možnost 
kombinirati evropsko z vsemi 
maloprodajnimi tarifami.

Or. de

Obrazložitev

Takšna evropska tarifa zagotavlja, da se bodo cene gostovanj zniževale, ne da bi bilo treba 
hkrati uravnavati celoten maloprodajni trg.



PE 384.658v03-00 64/96 AM\660783SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 160
ČLEN 4

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

Domači ponudniki vsem uporabnikom na 
jasen in pregleden način omogočijo tarifo 
za varstvo potrošnikov, določeno v odstavku 
2, ki jo je mogoče združiti s katero koli 
maloprodajno tarifo.

Or. en

Obrazložitev

Tarifa za varstvo potrošnikov, ki se uporablja na ravni veleprodaje, bi uporabnikom 
gostovanja morala zagotavljati, da za odhodni ali dohodni gostujoči glasovni klic ne bodo 
plačali preveč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 161
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Domači ponudniki vsem uporabnikom 
na jasen in pregleden način omogočijo 
tarifo za varstvo potrošnikov, določeno v 
odstavku 2, ki jo je mogoče združiti s katero 
koli maloprodajno tarifo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 162
ČLEN 4, ODSTAVEK -1 A (novo)

-1a. Domači ponudniki vsem uporabnikom 
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na jasen in pregleden način omogočijo" 
tarifo potrošnikov Skupnosti", določeno v 
odstavku 2, ki jo je mogoče združiti s katero 
koli maloprodajno tarifo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 163
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Novim uporabnikom gostovanj se 
avtomatsko zaračuna evropska tarifa iz 
odstavka 2, razen se če zavestno odločijo za 
drugo tarifo.

Or. de

Obrazložitev

Predlog pojasnjuje, da je treba novim uporabnikom samodejno ponuditi evropsko tarifo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 164
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 B (novo)

1b. Novim uporabnikom gostovanja  se 
samodejno dodeli standardna tarifa 
Skupnosti, določena v odstavku 2, razen če 
sami izberejo drugo tarifo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 165
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Vsem obstoječim in novim 
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uporabnikom gostovanja se samodejno 
dodeli tarifa za varstvo potrošnikov, 
določena v odstavku 2, razen če sami 
izberejo drugo tarifo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romano Maria La Russa

Predlog spremembe 166
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Novim in obstoječim  uporabnikom 
gostovanja se samodejno in brezplačno 
dodeli tarifa za varstvo potrošnikov, razen 
če sami izberejo drugo tarifo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 167
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 C (novo)

1c. Obstoječim in novim uporabnikom 
gostovanja se samodejno dodeli tarifa za 
varstvo potrošnikov, pri čemer ohranijo 
druge elemente naročniškega razmerja, 
razen če sami izberejo drugo tarifo. 
Prehajanje med tarifami je brezplačno in 
ne postavlja pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na obstoječe elemente 
naročniškega razmerja.

Or. en

Obrazložitev

Tarife za varstvo potrošnikov se izračunajo ob upoštevanju zamejitev veleprodajnih cen, kot 
je določeno v členu 3, plus 40 %, kar daje operaterjem dober pribitek. Možnost "opt-out" 
potrošnikom prinaša večje koristi in bo operaterje bolj spodbudila k predlaganju 
alternativnih in bolj konkurenčnih shem maloprodajnih tarif. Poleg tega lahko operaterji 
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svoje stranke vedno obvestijo o obstoječih alternativnih tarifnih postavkah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 168
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 B (novo)

Uporabniki imajo, če 30 dni prej pošljejo 
pisno obvestilo, možnost, da se brezplačno 
in kolikorkrat želijo odločijo, ali bodo cene 
gostovanja, ki so ali niso v skladu z 
zahtevami iz člena 4, sprejeli ali ne.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 169
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 B (novo)

1b. Gostujočim uporabnikom se omogoči, 
da preidejo na tarifo za varstvo 
potrošnikov, določeno v odstavku 2, v 
obdobju treh mesecev, pri tem pa ohranijo 
druge elemente naročniškega razmerja. 
Takšen prehod je brezplačen in ne postavlja 
pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na 
obstoječe elemente naročniškega razmerja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 170
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 C (novo)

1c. Gostujočim uporabnikom se omogoči, 
da preidejo na tarifo za varstvo 
potrošnikov, določeno v odstavku 2, v 



PE 384.658v03-00 68/96 AM\660783SL.doc

SL

obdobju dveh mesecev, pri tem pa ohranijo 
druge elemente naročniškega razmerja. 
Takšen prehod je brezplačen in ne postavlja 
pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na 
obstoječe elemente naročniškega razmerja.

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki mednarodnih storitev gostovanja za klice, opravljene med gostovanjem v tujini, ki 
jih pokriva ta uredba, bi morali imeti na voljo obdobje, v katerem lahko prilagodijo svoje 
maloprodajne cene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 171
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Gostujočim uporabnikom se omogoči, 
da preidejo na tarifo za varstvo 
potrošnikov, določeno v odstavku 2, v 
obdobju treh mesecev, pri tem pa ohranijo 
druge elemente naročniškega razmerja. 
Takšen prehod je brezplačen in ne postavlja 
pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na 
obstoječe elemente naročniškega razmerja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 172
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 C (novo)

1c. Že obstoječim uporabnikom gostovanj 
je treba omogočiti, da se kadar koli v treh 
mesecih odločijo za prehod na evropsko 
tarifo iz odstavka 2, ne da bi se pri tem 
spremenile druge sestavine njihove 
pogodbe. Prehod mora biti brezplačen in ne 
sme obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na veljavne dele pogodbe.
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Or. de

Obrazložitev

Namen določbe je omogočiti stalnim strankam, da se na lastno željo odločijo za evropsko 
tarifo, ne da bi morali to posebej plačevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giles Chichester

Predlog spremembe 173
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Uporabnik lahko prehaja na evropsko 
tarifo ali z nje, vsak tak prehod pa se opravi 
brezplačno oziroma brez kazni ter ne sme 
postavljati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na obstoječe elemente 
naročniškega razmerja. Evropska tarifa 
nima nobene z njo povezane naročnine ali 
drugih fiksnih elementov cene in se lahko 
kombinira s katerim koli domačim tarifnim 
paketom.

Or. en

Obrazložitev

Ekonomsko upravičeno in bolj privlačno v političnem smislu je razlikovati med prebitki pri 
zamejitvah veleprodajnih cen odhodnih in dohodnih klicev, ob ohranjanju približno enakega 
povprečnega prebitka.  Tako je predlagana zamejitev cen za odhodne klice nekoliko višja, za 
odhodne pa nekoliko nižja.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 174
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Mejne cene, navedene v tem členu se 
uporabljajo za evropsko tarifo, ki jo mora 
ponujati vsak domači ponudnik. Uporabnik 
lahko prehaja na evropsko tarifo ali z nje, 
vsak tak prehod pa se opravi brezplačno 
oziroma brez kazni ter ne sme postavljati 
pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na 
obstoječe elemente naročniškega razmerja. 
Evropska tarifa se lahko kombinira s 
katerim koli tarifnim paketom.
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Or. en

Obrazložitev

Uvedba standardizirane tarife „opt-in“ z regulirano ceno, namesto reguliranja celotnega 
maloprodajnega trga, varuje potrošnika, sektorju pa pušča prostor za inovacije novih tarifnih 
paketov, ki bodo prilagojeni individualnim potrebam uporabnika. Zaradi zahtev po 
preglednosti, ki sektor zavezujejo k podpori potrošnika s podatki o cenah, bo uporabnik imel 
možnost poučeno in obveščeno izbirati med različnimi ponudbami na trgu. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 175
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

(b) vsak domači ponudnik mora vsakemu 
od svojih uporabnikov gostovanja 
predlagati, brez dodatnih stroškov, ceno, na 
osnovi katere uporabnik plača največ;
(i) 0,65 evra na minuto brez DDV za vsak 
regulirani gostujoči odhodni klic; 
(ii) 0,35 evra na minuto brez DDV za vsak 
regulirani gostujoči dohodni klic;

Or. fr

Obrazložitev

Določitev povprečne cene daje operaterjem potrebno prožnost za trženje različnih ponudb 
glede na različne potrebe uporabnikov. 

Poleg tega pa ponudba na maloprodajni ravni, ki omejuje cene na minuto za odhodne in 
dohodne klice, omogoča dodatno varstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Ferber

Predlog spremembe 176
ČLEN 4 A (novo)

Člen 4a
Brez poseganja v člen 5 vsak domači 
ponudnik vsem svojim uporabnikom brez 
doplačila ponudi tarifo, pri kateri cena 
odhodnih klicev med gostovanjem ne 
presega 0,65 EUR brez DDV, cena 
dohodnih klicev med gostovanjem pa ne 
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presega 0,35 brez DDV. 

Or. en

Obrazložitev

Vstavi se nov člen 4a, ki dopolnjuje povprečne zamejitve cen s tarifo za varstvo potrošnikov, 
da se zagotovi, da se noben uporabnik ne bo soočal z nesprejemljivo visokimi tarifami 
gostovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giles Chichester

Predlog spremembe 177
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 B (novo)

1B. Vsak domači ponudnik ponudi 
evropsko tarifo po ceni, ki ne presega 60 
eurocentov na minuto za odhodne klice in 
25 eurocentov za dohodne klice. 

Or. en

Obrazložitev

Ekonomsko upravičeno in bolj privlačno v političnem smislu je razlikovati med prebitki pri 
zamejitvah veleprodajnih cen odhodnih in dohodnih klicev, ob ohranjanju približno enakega 
povprečnega prebitka.  Tako je predlagana zamejitev cen za odhodne klice nekoliko višja, za 
odhodne pa nekoliko nižja.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ivo Belet

Predlog spremembe 178
ČLEN 4

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

Ob upoštevanju člena 4a skupna 
maloprodajna cena, brez DDV, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja za opravljanje
reguliranega gostujočega klica, ne sme biti 
za 25 evro centov višji od veljavne zgornje 
veleprodajne cene za ta klic, ki je bila 
določena v skladu s Prilogo I. Za dohodne 
regulirane gostujoče klice domači 
ponudnik svojemu uporabniku gostovanja 
ne sme zaračunati cene, ki bi bila za 7 evro 
centov višja od zgornje veleprodajne cene 
za ta klic, ki je bila določena v skladu s 
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Prilogo I. Mejne cene v tem členu 
vključujejo vse fiksne elemente, povezane z 
zagotavljanjem reguliranih gostujočih 
klicev, kot so cene vzpostavitve klica ali 
plačila za storitve „opt-in“.

Or. nl

Obrazložitev

Med veleprodajnimi in maloprodajnimi zgornjimi mejnimi cenami mora biti dovolj prostora 
za zagotavljanje konkurence in profitne marže.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Jan Christian Ehler

Predlog spremembe 179
ČLEN 4

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

Maloprodajna cena (brez DDV) evropske 
tarife, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojim uporabnikom gostovanj za 
zagotavljanje gostujočih klicev, se lahko od 
klica do klica razlikuje, vendar ne sme 
presegati 0,55 EUR na minuto za odhodne 
klice in 0,35 EUR na minuto za dohodne 
klice. Te cene se 12 oziroma 24 mesecev po 
začetku veljavnosti obveznosti iz tega člena 
samodejno znižajo za 10 odstotkov.  Mejne 
cene v odstavku 2 vključujejo vse fiksne 
elemente, povezane z zagotavljanjem 
reguliranih gostujočih klicev, kot so cene 
vzpostavitve klica ali plačila za storitve 
„opt-in“.

Or. de

Obrazložitev

Že v sami uredbi je treba pojasniti, kakšne so najvišje cene, ki se uporabnikom obetajo ob 
uporabi evropske tarife.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hannes Swoboda

Predlog spremembe 180
ČLEN 4

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

domači ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ne sme 
presegati 0,50 EUR za odhodne klice in 
0,15 EUR za dohodne klice.

Or. de

Obrazložitev

Razpon 0,20 EUR med veleprodajno ceno (glej predlog spremembe 1) in maloprodajno ceno 
naj bi zlasti manjšim ponudnikom dajal večje možnosti pri oblikovanju cen in zagotavljal 
njihov obstoj na trgu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romano Maria La Russa

Predlog spremembe 181
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Najvišja maloprodajna cena (brez 
DDV) v okviru tarife za zaščito potrošnika, 
ki jo domači ponudnik lahko zaračuna 
svojim uporabnikom gostovanja za 
gostujoče klice, znaša 0,50 EUR na minuto 
za odhodne in 0,25 EUR na minuto za 
dohodne klice. Te cene se 12 in 24 mesecev 
po začetku veljavnosti obveznosti iz tega 
člena samodejno znižajo za 5 %.
Novim in obstoječim  uporabnikom 
gostovanja se samodejno in brezplačno 
dodeli tarifa za varstvo potrošnikov, razen 
če sami izberejo drugo tarifo.
Mejne cene, določene v odstavku 2, 
vključujejo vse fiksne elemente, povezane z 
zagotavljanjem reguliranih gostujočih 
klicev, kot so cene vzpostavitev klica.

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

Predlog spremembe 182
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Uporabnik gostovanja v nobenem 
primeru ne plača več kot 40 eurocentov na 
minuto za odhodni klic ali več kot 25 
eurocentov na minuto za dohodni klic, brez 
DDV.
Mejne cene, določene v tem členu, 
vključujejo vse elemente, povezane z 
zagotavljanjem gostujočih glasovnih klicev, 
vključno - vendar ne samo - s cenami 
vzpostavitve klica in plačili za storitve „opt-
in“.

Or. en

Obrazložitev

Povprečne zamejitve cen operaterjev na maloprodajni ravni, da se omogoči prožnost, v 
kombinaciji z zamejitvami najvišjih cen na ravni posameznega klica, da se omogoči varstvo 
potrošnikov. Združitev členov 4 in 6 predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 183
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 B (novo)

1b. Najvišja maloprodajna cena na minuto 
(brez DDV), ki jo domači ponudnik lahko 
zaračuna svojim uporabnikom gostovanja 
za zagotavljanje gostujočih klicev, znaša 
0,48 EUR na minuto za odhodne klice 
znotraj Skupnosti, 0,32 EUR na minuto za 
odhodne lokalne klice in 0,16 EUR na 
minuto za dohodne klice.

Or. en

Obrazložitev

Tarife za varstvo potrošnikov se izračunajo ob upoštevanju zamejitev veleprodajnih cen, kot 
je določeno v členu 3, plus 40 %, kar daje operaterjem dober pribitek. Možnost "opt-out" 
potrošnikom prinaša večje koristi in bo operaterje bolj spodbudila k predlaganju 
alternativnih in bolj konkurenčnih shem maloprodajnih tarif. Poleg tega lahko operaterji 
svoje stranke vedno obvestijo o obstoječih alternativnih tarifnih postavkah.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 184
ČLEN 4

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

Najvišja maloprodajna cena (brez DDV) 
tarife za zaščito potrošnika, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojim 
uporabnikom gostovanja za gostujoče klice, 
se lahko razlikuje od vseh gostujočih klicev, 
a ne presega [0,50 EUR] na minuto za 
odhodne in [0,25 EUR] na minuto za 
dohodne klice. Te cene se 12 in 24 mesecev 
po začetku veljavnosti obveznosti iz tega 
člena samodejno znižajo za [10] %. Mejne 
cene v tem odstavku vključujejo vse fiksne 
elemente, povezane z zagotavljanjem 
reguliranih gostujočih klicev, kot so cene 
vzpostavitve klica.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga David Hammerstein Mintz

Predlog spremembe 185
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 B (novo)

1b. Maloprodajna cena na minuto (brez 
DDV) tarife za zaščito potrošnika, ki jo 
domači ponudnik lahko zaračuna svojim 
uporabnikom gostovanja za zagotavljanje 
gostujočih klicev, ne presega 0,33 EUR na 
minuto za odhodne klice mednarodnega 
gostovanja, 0,25 EUR na minuto za 
odhodne klice lokalnega gostovanja ali 0,16 
EUR na minuto za dohodne gostujoče 
klice.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 186
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Maloprodajna cena (brez DDV) tarife 
za zaščito potrošnika, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojim 
uporabnikom gostovanja za gostujoče klice, 
ne presega [0,40 EUR] na minuto za 
odhodne in [0,20 EUR] na minuto za 
dohodne klice. Te cene se 12 in 24 mesecev 
po začetku veljavnosti obveznosti iz tega 
člena samodejno znižajo za [10] %. Mejne 
cene, določene v odstavku 2, vključujejo vse 
fiksne elemente, povezane z zagotavljanjem 
reguliranega gostovanja.

Or. en

Obrazložitev

Tarifa za zaščito potrošnikov bi morala biti tesno povezana s stroški zagotavljanja storitve, 
domačim operaterjem pa hkrati puščati dovolj velik pribitek, da bodo svojim strankam lahko 
ponujali raznolike proizvode.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 187
ČLEN 4

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

Ob upoštevanju člena 5 skupna 
maloprodajna cena, brez DDV, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja za opravljanje 
odhodnega reguliranega gostujočega klica, 
ne sme presegati 200 %[0,42 EUR] veljavne 
zgornje veleprodajne cene za ta klic, ki je 
bila določena v skladu s Prilogo I. Za 
dohodni regulirani gostujoči klic domači 
ponudnik svojemu uporabniku gostovanja 
ne sme zaračunati cene, ki bi presegla 
tretjino najvišje maloprodajne cene, ki velja 
za odhodne gostujoče klice. Mejne cene v 
tem členu vključujejo vse fiksne elemente, 
povezane z zagotavljanjem reguliranih 
gostujočih klicev, kot so cene vzpostavitve 
klica ali plačila za storitve „opt-in“.
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Or. en

Obrazložitev

Uvedba standardizirane tarife „opt-in“ z regulirano ceno, namesto reguliranja celotnega 
maloprodajnega trga, varuje potrošnika, sektorju pa pušča prostor za inovacije novih tarifnih
paketov, ki bodo prilagojeni individualnim potrebam uporabnika. Zaradi zahtev po 
preglednosti, ki sektor zavezujejo k podpori potrošnika s podatki o cenah, bo uporabnik imel 
možnost poučeno in obveščeno izbirati med različnimi ponudbami na trgu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 188
ČLEN 4

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

Vsi evropski potrošniki imajo pravico 
izbrati zagotovljeno ceno za izhodne in 
dohodne klice regulirane gostujoče klice, ki 
se določi, če dobiček od veleprodaje 
pomnožimo s faktorjem med 1,30 in 1,75, 
kot določijo nacionalni regulatornimi 
organi do roka iz člena 5. Mejne cene v tem 
členu vključujejo vse fiksne elemente, 
povezane z zagotavljanjem reguliranih 
gostujočih klicev, kot so cene vzpostavitve 
klica ali plačila za storitve „opt-in“.

Or. es

Obrazložitev

Uvedba zagotovljene regulirane tarife je način zaščite potrošnikov, medtem ko hkrati dopušča 
manevrski prostor, da nacionalni regulatorni organi prilagodijo cene nacionalnih stroškov in 
se tako izognejo pritisku na cene. Poleg tega zaradi večje preprostosti določeni kriteriji 
omogočajo vključitev dohodnih gostujočih klicev. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 189
ČLEN 4

Ob upoštevanju člena 5 skupna 
maloprodajna cena, brez DDV, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ne sme 

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

presegati 120 % veljavne zgornje 
veleprodajne cene za ta klic, ki je bila 
določena v skladu s Prilogo I. Mejne cene v 
tem členu vključujejo vse fiksne elemente, 
povezane z zagotavljanjem reguliranih 
gostujočih klicev, kot so cene vzpostavitve 
klica ali plačila za storitve "opt-in", ter ne 
posegajo v storitve, ki se obračunavajo 
poleg obstoječe naročnine

Or. it

Obrazložitev

Uvedba obvezno določene zgornje mejne cene ter dopuščanje 20 % razpona za zaslužek v 
primerjavi z najvišjo mejo, ki je določena za ceno v veleprodaji, varuje potrošnika, obenem 
pa dopušča sektorju dovolj razpona za konkurenčni zaslužek, v mejah katerega lahko podjetja 
razvijejo še konkurenčnejšo ponudbo. Poleg tega pa določitev zgornje mejne cene ne sme 
poseči v nobeno od dodatnih storitev, ki se obračunajo poleg obstoječe naročnine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 189b
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1.a Z odstopanjem od prejšnjega odstavka 
skupna maloprodajna evrocena, brez DDV, 
ki jo domači ponudnik lahko zaračuna 
svojemu uporabniku gostovanja za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, ne sme presegati 100% veljavne 
zgornje veleprodajne cene za ta klic, ki je 
bila določena v skladu s Prilogo I. Mejne 
cene v tem členu vključujejo vse fiksne 
elemente, povezane z zagotavljanjem 
reguliranih gostujočih klicev, kot so cene 
vzpostavitve klica ali plačila za storitve 
"opt-in", ter se upoštevajo pri vsakem 
vstopu v gostujoče mednarodno omrežje za 
prvih pet minut uporabe storitve v času 
bivanja v tujini.

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe je nastal zaradi potrebe po varstvu uporabnikov z nižjimi dohodki 
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(študenti, upokojenci) ter zaradi zagotavljanja pravične cene gostovanja za dohodne in 
odhodne klice za potrebe komuniciranja z družino v svoji državi, ne da bi jim bilo treba 
plačevati cene, ki so primernejše za večino uporabnikov gostovanj, ki neprestano uporabljajo 
mednarodno gostovanja za službene namene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 190
ČLEN 4

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

Ob upoštevanju člena 5

(a) povprečna maloprodajna cena, brez 
DDV, ki jo domači ponudnik lahko zaračuna 
svojemu uporabniku gostovanja za 
zagotavljanje reguliranih gostujočih klicev, 
ne sme na letni osnovi presegati 0,50 evra 
na minuto.

Or. fr

Obrazložitev

Določitev povprečne cene daje operaterjem potrebno prožnost za trženje različnih ponudb 
glede na različne potrebe uporabnikov. 

Poleg tega pa ponudba na maloprodajni ravni, ki omejuje cene na minuto za odhodne in 
dohodne klice, omogoča dodatno varstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Ferber

Predlog spremembe 191
ČLEN 4

Ob upoštevanju člena 5 skupna
maloprodajna cena, brez DDV, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ne sme 
presegati 130% veljavne zgornje 
veleprodajne cene za ta klic, ki je bila 
določena v skladu s Prilogo I. Mejne cene v 

Ob upoštevanju člena 5 povprečna
maloprodajna cena, brez DDV, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja, ne presega 0,5 EUR 
na minuto.
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tem členu vključujejo vse fiksne elemente, 
povezane z zagotavljanjem reguliranih 
gostujočih klicev, kot so cene vzpostavitve 
klica ali plačila za storitve „opt-in“.

Če domači ponudnik ne upošteva 
povprečne maloprodajne cene, se uporabi 
člen 9 in nacionalni regulatorni organ 
izreče dovolj visoko kazen, da se 
nemudoma zagotovi njeno upoštevanje.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe v členu 3 bodo odpravile ločene podzamejitve cen, ki omejujejo cene za vsak del 
storitve gostovanja, in jih nadomestile z enotnimi povprečnimi zamejitvami cen, ki bodo 
operaterjem in uporabnikom omogočile določitev relativnih cen različnih vrst klicev za 
različne uporabnike.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giles Chichester

Predlog spremembe 192
ČLEN 4

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

Ob upoštevanju člena 5 povprečna
maloprodajna cena, brez DDV, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega glasovnega klica v 
katerem koli obdobju, ki se začne 1. 
oktobra in konča 30. septembra, ne sme 
presegati 40 eurocentov na minuto. Vsi 
takšni odhodni in dohodni klici v ustreznem 
obdobju se upoštevajo pri izračunu 
povprečja.

Povprečna maloprodajna cena se izračuna 
z deljenjem skupnega maloprodajnega 
dohodka gostovanja, pridobljenega od 
odhodnih in dohodnih klicev v ustreznem 
obdobju, z ustreznim številom minut 
gostovanja na maloprodajni ravni. 
Upoštevajo se vsi dohodki od maloprodaje, 
povezani z zagotavljanjem gostujočih 
glasovnih klicev, kot so cene vzpostavitve 
klica ali plačila za storitve „opt-in“.

Or. en
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Obrazložitev

Ureditev povprečnih maloprodajnih tarif za dopolnitev evropske tarife, ki jo predlaga 
poročevalec.  Potrebno za varstvo potrošnikov, ki se tega ne zavedajo ali se za to niso 
odločili. Predlog agregatne povprečne zamejitve, ki vključuje odhodne in dohodne klice, da se 
operaterjem omogoči največja možna mera prožnosti za določanje tarif.  Navedeni datumi 
predpostavljajo, da uredba nosi datum 1. julij 2007, kar pomeni, da bi ureditev povprečne 
maloprodaje začela veljati 3 meseca po objavi. Namen navedene ciljne ravni je zagotoviti 
konkurenčnost vsem maloprodajnim ponudnikom. Navedba natančnih številk poenostavlja 
uredbo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romano Maria La Russa

Predlog spremembe 193
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 B (novo)

1b. Povprečna maloprodajna cena v 
šestmesečnem obdobju, ki jo domači 
ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku, ne presega 0,40 EUR (brez 
DDV). Ta cena se 12 in 24 mesecev po 
začetku veljavnosti obveznosti iz tega člena 
zniža za 5 %.
Za izračun povprečne maloprodajne cene 
za gostujoče klice nacionalni regulatorni 
organi določijo skupni dohodek vsakega 
operaterja od gostovanja in ga delijo z 
ustrezno količino prometa, in sicer vsakih 
šest mesecev. Upoštevajo se dohodni in 
odhodni klici. 
Povprečna maloprodajna cena, navedena v 
pododstavku 1, vključuje vse stroške, 
povezane z zagotavljanjem gostujočih 
klicev, kot so cene vzpostavitev klica.

Or. en

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

Predlog spremembe 194
ČLEN 4

Ob upoštevanju člena 5 skupna 
maloprodajna cena, brez DDV, ki jo 
domači ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja za zagotavljanje 

Ob upoštevanju člena 4a(1) in člena 10(5)
skupne povprečne privzete maloprodajne 
cene, brez DDV, ki jih domači ponudnik 
lahko zaračuna svojemu uporabniku 
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reguliranega gostujočega klica, ne sme
presegati 130% veljavne zgornje 
veleprodajne cene za ta klic, ki je bila 
določena v skladu s Prilogo I. Mejne cene v 
tem členu vključujejo vse fiksne elemente, 
povezane z zagotavljanjem reguliranih 
gostujočih klicev, kot so cene vzpostavitve 
klica ali plačila za storitve „opt-in“.

gostovanja za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ne smejo presegati 130% 
veljavne zgornje veleprodajne cene za ta 
klic, ki je bila določena v skladu s Prilogo I. 
Mejne cene v tem členu vključujejo vse 
fiksne elemente, povezane z zagotavljanjem 
reguliranih gostujočih klicev, kot so cene 
vzpostavitve klica ali plačila za storitve 
„opt-in“.

Or. en

Obrazložitev

Povprečne zamejitve cen operaterjev na maloprodajni ravni, da se omogoči prožnost, v 
kombinaciji z zamejitvami najvišjih cen na ravni posameznega klica, da se omogoči varstvo 
potrošnikov. Združitev členov 4 in 6 predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ivo Belet

Predlog spremembe 195
ČLEN 4 A (novo)

Člen 4a 
Alternativne tarifne sheme

Domači ponudniki lahko uporabnikom 
zaračunajo cene za gostovanje, ki presegajo 
omejitve iz člena 4 pod pogojem, da ima 
vsak uporabnik, ki prejme takšno ponudbo 
pravico zamenjati ponudnika kadarkoli, v 
razumnem časovnem okviru, brez denarnih 
kazni za cene gostovanja v skladu z 
določbami člena 4. 

Or. nl

Obrazložitev

Med veleprodajnimi in maloprodajnimi zgornjimi cenami mora biti dovolj prostora za 
zagotavljanje konkurence in profitne marže.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 196
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Domači ponudniki lahko uporabnikom 
na naročniških pogodbah ponudijo cene 
gostovanja, ki so višje od mejnih cen iz 
člena 4, pod pogojem da ima vsak 
uporabnik, ki sprejme takšno ponudbo, 
pravico, da kadarkoli v največ 30 dneh po 
tem, ko je poslal obvestilo, brez finančne 
kazni preide na cene gostovanja, ki so v 
skladu z zahtevami iz člena 4.  Nacionalni 
regulatorni organi vse cene gostovanja 
vključijo v spremljanje cen v skladu s 
členom 8(1). 

Or. en

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

Predlog spremembe 197
ČLEN 4 A (novo)

Člen 4a
Alternativna tarifna shema

1. Domači ponudniki lahko uporabnikom 
na naročniških pogodbah ponudijo cene 
gostovanja, ki so višje od mejnih cen iz 
člena 4, pod pogojem da ima vsak 
uporabnik, ki sprejme takšno ponudbo, 
pravico, da kadarkoli v največ 30 dneh po 
tem, ko je poslal obvestilo, brez finančne 
kazni preide na cene gostovanja, ki so v 
skladu z zahtevami iz člena 4.  Nacionalni 
regulatorni organi vse cene gostovanja 
vključijo v spremljanje cen v skladu s 
členom 8(1), da bi se določila skladnost s 
povprečnimi cenami iz člena 4.   
Uporabniki imajo, če 30 dni prej pošljejo 
pisno obvestilo, možnost, da se brezplačno 
in kolikorkrat želijo odločijo, ali bodo cene 
gostovanja, ki so ali niso v skladu z 
zahtevami iz člena 4, sprejeli ali ne.
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2. Razen v primeru obstoječih uporabnikov, 
ki se jim po začetku veljavnosti te uredbe 
ponudi cene gostovanja iz odstavka 1 in to 
ponudbo sprejmejo, domači ponudniki 
najkasneje do izteka časovnega roka iz 
člena 10(5) prilagodijo tarifne sheme 
obstoječih uporabnikov tako, da njihove 
tarife za glasovne klice med gostovanjem ne 
presegajo omejitev iz člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Možnost za operaterje, da ponudijo cene gostovanja, ki presegajo regulirane ravni. Odveč je 
pisanje o tem, da bi morale biti kakršne koli višje cene gostovanja uravnotežene s kakšno 
drugo obliko koristi za potrošnika, da bi bile sprejete.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 198
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 C (novo)

1c. Poleg tarife potrošnikov Skupnosti iz 
odstavka 2 vsak domači ponudnik lahko 
ponudi vseobsegajočo mesečno pavšalno 
tarifo za pošteno uporabo, za katero ne 
veljajo mejne cene. Ta pavšalna tarifa 
mora vključevati gostovanje v EU za 
glasovne in podatkovne storitve (vključno s 
SMS in MMS) znotraj Skupnosti.

Or. xm

Obrazložitev

Vsakemu novemu uporabniku – in zgolj novim uporabnikom – bi bilo treba samodejno 
zaračunati tarifo za zaščito potrošnika. Poleg tega lahko kadar koli odločijo za ugodnejšo 
tarifo. To bo operaterje spodbudilo k oblikovanju bolj inovativnih tarifnih modelov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 199
ČLEN 5
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Uvedba uporabe najvišjih maloprodajnih 
mejnih cen za regulirane gostujoče klice
Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Operaterji bodo pod pritiskom konkurence prisiljeni zmanjšati maloprodajne cene – to ne bi 
smelo biti odvisno od nobene uredbe. Konkurenca na nacionalni ravni bo potrošniku 
zagotovila ustrezen odraz prihranka stroškov.

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

Predlog spremembe 200
ČLEN 5

Uvedba uporabe najvišjih maloprodajnih 
mejnih cen za regulirane gostujoče klice
Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje člena z namenom, da bo ureditev odhodnih klicev začela veljati istočasno kot oreditev 
na veleprodajni ravni in ureditev dohodnih klicev.

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

Predlog spremembe 201
ČLEN 5

Uvedba uporabe najvišjih maloprodajnih 
mejnih cen za regulirane gostujoče klice
Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do izkrivljanja trga in da se ohrani konkurenčnost ponudnikov mobilnih 
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storitev, je treba cene mednarodnih gostovanj urediti le na veleprodajni, ne pa tudi na 
maloprodajni ravni. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 202
ČLEN 5

Uvedba uporabe najvišjih maloprodajnih 
mejnih cen za regulirane gostujoče klice
Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. 

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Werner Langen

Predlog spremembe 203
ČLEN 5 A (novo)

Člen 5a
Maloprodajne cene gostujočih klicev v EU 
najkasneje dve leti po začetku veljavnosti te 
uredbe ne smejo presegati tarif za klice v 
notranjih omrežjih.

Or. de

Obrazložitev

Da bi se znižale maloprodajne cene, je treba najprej znižati veleprodajne cene in ta znižanja 
prenesti na maloprodajni trg. Za zagotavljanje proste konkurence na evropskem notranjem 
trgu je treba zagotoviti, da se bodo cene na maloprodajnih trgih prilagodile v enem letu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 204
ČLEN 5

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Obveznosti iz člena 3 in člena 4 začnejo 
veljati na dan začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Takojšnja uporaba omejitev cen na ravni veleprodaje in maloprodaje je nujno potrebna za 
znižanje cen. To je glavni cilj te uredbe. Čeprav so operaterji lani naznanili bistveno znižanje 
cen v veleprodaji, so maloprodajne cene še vedno visoke. Zato klavzula o začetku uporabe ni 
priporočljiva.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 205
ČLEN 5, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Obveznosti iz členov 3 in 7 začnejo 
veljati dva meseca po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Podjetja morajo imeti nekaj časa, da se prilagodijo novim zahtevam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 206
ČLEN 5, ODSTAVEK -1 A (novo)

-1a. Obveznosti iz člena 3 in 7 začnejo 
veljati dvanajst mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ján Hudacký

Predlog spremembe 207
ČLEN 5

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. 

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati dva 
meseca po začetku veljavnosti te uredbe.

Obveznosti glede maloprodajnih cen 
začnejo veljati en mesec za obveznostmi 
glede veleprodajnih cen.
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Or. en

Obrazložitev

Operaterji potrebujejo dovolj časa za pogajanja glede dvostranskih sporazumov o 
mednarodnem gostovanju in sprejmejo potrebne ukrepe za uporabo reguliranih cen. 
Predlagano dvomesečno obdobje bi moralo ponujati dovolj časa za pogajanja, medtem ko bi 
moralo dodatno enomesečno obdobje industriji omogočati, da tudi za končne uporabnike 
pripravi pakete reguliranih maloprodajnih cen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 208
ČLEN 5, ODSTAVEK -1 A (novo)

-1a. Obveznosti iz člena 3 začnejo veljati tri 
mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Zamejitve veleprodajnih cen je treba uvesti pred začetkom veljavnosti zamejitve 
maloprodajnih cen, da se prepreči razkorak cen, zlasti vizavi malim operaterjem, ki morajo 
znižati svoje veleprodajne stroške, da bi prenesli nižje maloprodajne cene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 209
ČLEN 5

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Začetna zajamčena maloprodajna cena iz 
člena 4 se določi najkasneje tri mesece po 
začetku veljavnosti te uredbe in obveznosti, 
ki iz tega izhajajo, začnejo veljati najmanj 
šest mesecev po določitvi cene.

Or. es

Obrazložitev

Ustrezne obveznosti morajo pričeti veljati čim prej, kljub temu pa je treba zagotoviti dovolj 
časa nacionalnim regulatornim organom, da določijo cene na nacionalni ravni in zadevnim 
operaterjem, da lahko prilagodijo določbe o cenah in storitvah v skladu s temi obveznostmi. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog spremembe 210
ČLEN 5

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe v 
Uradnem listu Evropske unije, ko ocena na 
podlagi določenih meril pokaže, da domači 
operaterji do zgoraj navedenega roka niso 
uvedli sprejemljivih znižanj cen na 
maloprodajnem trgu.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Romano Maria La Russa

Predlog spremembe 211
ČLEN 5

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. 

Obveznosti iz člena 3 in člena 4 začnejo 
veljati tri mesece po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Obveznosti iz člena 4a začnejo veljati tri 
mesece po začetku veljavnosti te uredbe.
Upoštevanje člena 4a se na začetku preveri 
devet mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe, nato pa na vsakih šest mesecev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 212
ČLEN 5

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Obveznosti iz člena 3 začnejo veljati tri
mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Odložitev izvajanja za tri mesece na ravni veleprodajnih cen je potrebna, ker morajo 



PE 384.658v03-00 90/96 AM\660783SL.doc

SL

operaterji vnesti te nove cene v že obstoječe medsebojne sporazume o gostovanju. Za cene na 
maloprodajni ravni je potrebno obdobje šestih mesecev, da bi operaterji lahko določili in 
začeli z uvajanjem novih cen in novih ponudb, z razvijanjem potrebnih razvojnih tehnik, s 
proizvajanjem komunikacijskih podpor za uporabnike ter za usposabljanje trgovskega osebja 
in služb za potrošnike.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giles Chichester

Predlog spremembe 213
ČLEN 5

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. 

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati tri 
mesece po začetku veljavnosti te uredbe ob 
upoštevanju člena 10(5).

Or. en

Obrazložitev

Ureditev veleprodaje naj bi stopila v veljavo 2 meseca po objavi te uredbe (da se omogoči čas 
za vzpostavitev izvedbenih postopkov, npr. izstavljanje računov). Nadaljnje enomesečno 
obdobje pred izvajanjem nadzora maloprodaje je primerno, da se omogoči vzpostavitev 
maloprodajnih izvedbenih postopkov in prepreči težave v zvezi z denarnim tokom, če še ni 
prišlo do realizacije koristi znižanih veleprodajnih cen.  

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 214
ČLEN 5

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati tri
mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Evropsko tarifo bi morali uvesti tri mesece po začetku veljavnosti uredbe.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 215
ČLEN 5

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati šest Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati tri 
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mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dominique Vlasto

Predlog spremembe 216
ČLEN 5, ODSTAVEK 1 A (novo)

(1 a) Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati 
šest mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe. Skladnost s točko 2 člena 4 se prvič 
preveri dvanajst mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe ter nato vsakih šest 
mesecev.

Or. fr

Obrazložitev

Odložitev izvajanja za tri mesece na ravni veleprodajnih cen je potrebna, ker morajo 
operaterji vnesti te nove cene v že obstoječe medsebojne sporazume o gostovanju. Za cene na 
maloprodajni ravni je potrebno obdobje šestih mesecev, da bi operaterji lahko določili in 
začeli z uvajanjem novih cen in novih ponudb, z razvijanjem potrebnih razvojnih tehnik, s 
proizvajanjem komunikacijskih podpor za uporabnike ter za usposabljanje trgovskega osebja 
in služb.

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

Predlog spremembe 217
ČLEN 6

Maloprodajne cene sprejemanja klicev med 
gostovanjem v Skupnosti
Skupna maloprodajna cena, brez DDV, ki 
jo domači ponudnik lahko zaračuna 
svojemu uporabniku gostovanja za sprejem 
klica govorne telefonije med gostovanjem 
na obiskanem omrežju, ne presega 130 % 
povprečne cene zaključevanja klicev na 
minuto, objavljene v skladu s členom 10(3). 
Mejna cena v navedenem členu vključuje 
vse nespremenljive faktorje, povezane z 
izvedbo reguliranih gostujočih klicev, na 

črtano
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primer enkratne priključnine ali plačila za 
storitve „opt-in“.

Or. en

Obrazložitev

Združeno s členom 4.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Angelika Niebler in Christian Ehler

Predlog spremembe 218
ČLEN 6

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Morali bi se odpovedati širši uravnavi maloprodajnega trga. Evropska tarifa zagotavlja, da 
se uporabnikom gostovanj v vsakem primeru ponudi pregledna in uporabniku prijazna tarifa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 219
ČLEN 6

Skupna maloprodajna cena, brez DDV, ki 
jo domači ponudnik lahko zaračuna 
svojemu uporabniku gostovanja za sprejem 
klica govorne telefonije med gostovanjem 
na obiskanem omrežju, ne presega 130 % 

črtano
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povprečne cene zaključevanja klicev na 
minuto, objavljene v skladu s členom 10(3). 
Mejna cena v navedenem členu vključuje 
vse nespremenljive faktorje, povezane z 
izvedbo reguliranih gostujočih klicev, na 
primer enkratne priključnine ali plačila za 
storitve „opt-in“.

Or. es

Obrazložitev

Tovrstni klici so že vključeni v člen 4. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erika Mann

Predlog spremembe 220
ČLEN 6

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexander Alvaro in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 221
ČLEN 6

Maloprodajne cene sprejemanja klicev med 
gostovanjem v Skupnosti
Skupna maloprodajna cena, brez DDV, ki 

črtano



PE 384.658v03-00 94/96 AM\660783SL.doc

SL

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

Or. en

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

Predlog spremembe 222
ČLEN 6

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do izkrivljanja trga in da se ohrani konkurenčnost ponudnikov mobilnih 
storitev, je treba cene mednarodnih gostovanj urediti le na veleprodajni, ne pa tudi na 
maloprodajni ravni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gunnar Hökmark

Predlog spremembe 223
ČLEN 6
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Maloprodajne cene sprejemanja klicev med 
gostovanjem v Skupnosti
Skupna maloprodajna cena, brez DDV, ki 
jo domači ponudnik lahko zaračuna 
svojemu uporabniku gostovanja za sprejem 
klica govorne telefonije med gostovanjem 
na obiskanem omrežju, ne presega 130 % 
povprečne cene zaključevanja klicev na 
minuto, objavljene v skladu s členom 10(3). 
Mejna cena v navedenem členu vključuje 
vse nespremenljive faktorje, povezane z 
izvedbo reguliranih gostujočih klicev, na 
primer enkratne priključnine ali plačila za 
storitve „opt-in“.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Operaterji bodo pod pritiskom konkurence prisiljeni zmanjšati maloprodajne cene – to ne bi 
smelo biti odvisno od nobene uredbe. Konkurenca na nacionalni ravni bo potrošniku
zagotovila ustrezen odraz prihranka stroškov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Daniel Caspary

Predlog spremembe 224
ČLEN 6

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

Domači ponudnik ne sme zahtevati plačila 
od svojega uporabnika gostovanja. To
vključuje vse nespremenljive faktorje,
povezane z izvedbo reguliranih gostujočih 
klicev, na primer enkratne priključnine ali 
plačila za storitve „opt-in“. Hkrati operater 
obiskanega omrežja ne sme zahtevati 
plačila od domačega operaterja.

Or. de

Obrazložitev

Ambiciozen pristop k novi ureditvi gostovanj v EU si mora prizadevati, da bodo dohodni klici 
v vsej EU vedno brezplačni. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 225
ČLEN 6

Skupna maloprodajna cena, brez DDV, ki jo 
domači ponudnik lahko zaračuna svojemu 
uporabniku gostovanja za sprejem klica 
govorne telefonije med gostovanjem na 
obiskanem omrežju, ne presega 130 % 
povprečne cene zaključevanja klicev na 
minuto, objavljene v skladu s členom 10(3). 
Mejne cene v tem členu vključujejo vse 
fiksne elemente, povezane z zagotavljanjem 
reguliranih gostujočih klicev, kot so cene 
vzpostavitve klica ali plačila za storitve "opt-
in".

Skupna maloprodajna evrocena, brez DDV, 
ki jo domači ponudnik lahko zaračuna 
svojemu uporabniku gostovanja za sprejem 
klica govorne telefonije med gostovanjem na 
obiskanem omrežju, ne presega 100 %
povprečne cene zaključevanja klicev na 
minuto, objavljene v skladu s členom 10(3). 
Mejne cene v tem členu vključujejo vse 
fiksne elemente, povezane z zagotavljanjem 
reguliranih gostujočih klicev, kot so cene 
vzpostavitve klica ali plačila za storitve "opt-
in".

Or. it

Obrazložitev

Absolutna povprečna cena zaključevanja klica je običajno že visoka za uporabnika, ki 
sprejme klic. 

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

Predlog spremembe 226
ČLEN 6 A (novo)

Člen 6a
Usmerjanje prometa

Tehnike usmerjanja prometa se ne 
uporabljajo za to, da bi uporabnike 
gostovanja ovirale pri izbiri obiskanega 
omrežja. Takšna izbira ostane možna 
dokler uporabnik gostovanja naprave ne 
ugasne ali ne zapusti obiskanega omrežja.

Or. en
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