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Predlog spremembe 23
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Razvoj učinkovite vseprisotne 
informacijske družbe zahteva univerzalno 
ponudbo širokopasovnih in brezžičnih 
tehnologij, za kar je potrebna dodatna 
podpora na ravni držav članic in 
Skupnosti. Zato mora Komisija v svoji 
prihodnji ponovni opredelitvi univerzalne 
storitve predlagati, da se širokopasovni 
internet vključi v področje uporabe 
univerzalnih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj učinkovite vseprisotne informacijske družbe zahteva univerzalno ponudbo 
širokopasovnih in brezžičnih tehnologij.

Predlog spremembe 24
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev morajo 
zagotoviti, da so njihove stranke ustrezno 
obveščene, ali je zagotovljen dostop do 
storitev v sili, ter da dobijo jasne in 
pregledne informacije v prvotni potrošniški 
pogodbi ter nato v rednih intervalih, na 
primer v informacijah o izdanih računih. 
Potrošniki morajo biti tudi dobro obveščeni 

(12) Ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev morajo 
zagotoviti, da so njihove stranke ustrezno 
obveščene, ali je zagotovljen dostop do 
storitev v sili, ter da dobijo jasne in 
pregledne informacije v prvotni potrošniški 
pogodbi ter nato v rednih intervalih, na 
primer v informacijah o izdanih računih. 
Če sistem izključitve ni sprejet v 
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o možnih ukrepih ponudnika elektronskih 
komunikacijskih storitev glede ogrožanja 
varnosti ali kot odziv na incident glede 
varnosti ali integritete, ker imajo taki 
ukrepi lahko posreden ali neposreden vpliv 
na podatke ali zasebnost potrošnika ali na 
druge vidike opravljene storitve.

posamezni državi članici, morajo biti 
potrošniki zaradi zagotavljanja izčrpnih 
imeniških storitev prav tako vsaj ustrezno 
obveščeni o svojih pravicah glede 
vključitve v imeniške zbirke podatkov in 
imeti učinkovito možnost za uveljavljanje 
te pravice na začetku in med pogodbenim 
razmerjem. Zato je treba potrošnike, ko 
zahtevajo storitev in potem v rednih 
časovnih presledkih, izrecno vprašati, ali 
želijo, da se ustrezne informacije vključijo 
v imeniške zbirke podatkov, in na kakšen 
način. Ker so na voljo mehanizmi za 
vključitev informacij v imeniško zbirko 
podatkov brez razkrivanja takšnih 
informacij uporabnikom imeniških 
storitev in se tako spodbujajo izčrpnejše 
imeniške storitve brez ogrožanja 
zasebnosti, morajo operaterji dostopa 
potrošnikom ponuditi tudi to možnost. 
Potrošniki morajo biti tudi dobro obveščeni 
o možnih ukrepih ponudnika elektronskih 
komunikacijskih storitev glede ogrožanja 
varnosti ali kot odziv na incident glede 
varnosti ali integritete, ker imajo taki 
ukrepi lahko posreden ali neposreden vpliv 
na podatke ali zasebnost potrošnika ali na 
druge vidike opravljene storitve.

Or. en

Obrazložitev

Imeniške storitve so pomembne za invalide in starejše ljudi ter uporabnike na splošno (kot 
priznava direktiva o univerzalnih storitvah). Vzpostaviti je treba mehanizme, ki zagotavljajo 
uveljavljanje pravice končnih uporabnikov glede vključitve v imeniške zbirke podatkov na 
navedene načine, da se s tem zagotovi izčrpnost imeniških storitev v skladu z uvodno izjavo 11 
direktive o univerzalnih storitvah.
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Predlog spremembe 25
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Konkurenčni trg mora zagotoviti, da 
imajo končni uporabniki dostop do vseh 
zakonitih vsebin in da jih lahko 
razdeljujejo ter da lahko po svoji izbiri 
uporabljajo vse zakonite aplikacije in/ali 
storitve, kakor je navedeno v členu 8 
Direktive 2002/21/ES. Zaradi vedno 
večjega pomena elektronskih komunikacij 
za potrošnike in podjetja morajo biti 
uporabniki v vsakem primeru popolnoma 
obveščeni o vseh omejitvah, ki jih 
ponudnik storitev/ali omrežij nalaga pri 
uporabi elektronskih komunikacijskih 
storitev. Če ni učinkovite konkurence, 
morajo nacionalni regulativni organi 
uporabiti pravna sredstva, ki so jim na 
voljo v Direktivi 2002/19/ES, s katerimi 
zagotovijo, da dostop uporabnikov do 
določenih vrst vsebin ali aplikacij ni 
neupravičeno omejen.

(14) Konkurenčni trg mora zagotoviti, da 
imajo končni uporabniki dostop do vseh 
zakonitih vsebin in da jih lahko 
razdeljujejo ter da lahko po svoji izbiri 
uporabljajo vse zakonite aplikacije in/ali 
storitve, kakor je navedeno v členu 8 
Direktive 2002/21/ES. Zaradi vedno 
večjega pomena elektronskih komunikacij 
za potrošnike in podjetja morajo biti 
uporabniki v vsakem primeru popolnoma 
obveščeni o vseh omejitvah, ki jih 
ponudnik storitev/ali omrežij nalaga pri 
uporabi elektronskih komunikacijskih 
storitev. Če ni učinkovite konkurence, 
morajo nacionalni regulativni organi 
uporabiti pravna sredstva, ki so jim na 
voljo v Direktivi 2002/19/ES, s katerimi 
zagotovijo, da dostop uporabnikov do 
določenih vrst vsebin, storitev ali aplikacij 
ni neupravičeno omejen ter da se na 
primer obravnavajo nerazumni pogoji 
veleprodajnega dostopa.

Or. en

Obrazložitev

Prosti operaterji dostopa zdaj zaračunavajo pretirane cene za povezavo imeniških klicev in 
ovirajo tudi možnost ponudnikov imeniških storitev, da določijo lastne maloprodajne cene 
(glej na primer stran 41 novih tržnih priporočil Komisije). Te težave je treba obravnavati, da 
se končnim uporabnikom zagotovijo vse koristi konkurence na področju imeniških storitev in 
omogoči popolna odprava regulativnih ukrepov v maloprodaji (obveznost univerzalnih 
storitev).
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Predlog spremembe 26
Renato Brunetta

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Razpoložljivost preglednih, 
najnovejših in primerljivih tarif je 
ključnega pomena za potrošnike na 
konkurenčnih trgih, kjer je veliko 
ponudnikov storitev. Odjemalcem 
elektronskih komunikacijskih storitev bi 
morala biti omogočena enostavna 
primerjava cen različnih storitev, ki so na 
voljo na trgu, na podlagi informacij o 
tarifah, objavljenih v preprosto dostopni 
obliki. Da bi potrošnikom omogočili 
enostavno primerjavo cen, morajo biti 
nacionalni regulativni organi pristojni, da 
od operaterjev zahtevajo večjo preglednost 
tarif in da zagotovijo, da imajo tretje osebe 
pravico brezplačno uporabljati javnosti 
dostopne tarife, ki jih objavijo podjetja, ki 
zagotavljajo elektronske komunikacijske 
storitve. Prav tako dajo na voljo navodila o 
cenah, če jih ni zagotovil trg. Operaterji 
niso upravičeni do nadomestila za tako 
uporabo tarif, ki so že bile objavljene in so 
tako v javni uporabi. Poleg tega morajo 
biti uporabniki pred nakupom storitve 
ustrezno obveščeni o cenah ali vrsti 
ponujene storitve, še zlasti, če se številke 
brezplačnih telefonskih klicev dodatno
zaračunavajo. Komisija mora imeti 
možnost, da sprejme tehnične izvedbene
ukrepe, s katerimi zagotovi, da imajo 
končni uporabniki koristi od doslednega 
pristopa k preglednosti tarif v Skupnosti.

(15) Razpoložljivost preglednih, 
najnovejših in primerljivih tarif je 
ključnega pomena za potrošnike na 
konkurenčnih trgih, kjer je veliko 
ponudnikov storitev. Odjemalcem 
elektronskih komunikacijskih storitev bi 
morala biti omogočena enostavna 
primerjava cen različnih storitev, ki so na 
voljo na trgu, na podlagi informacij o 
tarifah, objavljenih v preprosto dostopni 
obliki. Da bi potrošnikom omogočili 
enostavno primerjavo cen, morajo biti 
nacionalni regulativni organi pristojni, da 
od operaterjev zahtevajo večjo preglednost 
tarif in da zagotovijo, da imajo tretje osebe 
pravico brezplačno uporabljati javnosti 
dostopne tarife, ki jih objavijo podjetja, ki 
zagotavljajo elektronske komunikacijske 
storitve. Prav tako dajo na voljo navodila o 
cenah, če jih ni zagotovil trg. Operaterji 
niso upravičeni do nadomestila za tako 
uporabo tarif, ki so že bile objavljene in so 
tako v javni uporabi. Številke brezplačnih 
telefonskih klicev se ne smejo dodatno 
zaračunavati. Komisija mora sprejeti
ukrepe, s katerimi zagotovi, da operaterji 
dostopa poskrbijo za razumne pogoje za 
dostop, da se končnim uporabnikom 
zagotovijo vse koristi konkurence pri 
storitvah, zlasti imeniških storitvah.

Or. en

Obrazložitev

Prosti operaterji dostopa zdaj zaračunavajo pretirane cene za povezavo imeniških klicev in 
ovirajo tudi možnost ponudnikov imeniških storitev, da določijo lastne maloprodajne cene 
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(glej na primer stran 41 novih tržnih priporočil Komisije). Te težave je treba obravnavati, da 
se končnim uporabnikom zagotovijo vse koristi konkurence na področju imeniških storitev in 
omogoči popolna odprava regulativnih ukrepov v maloprodaji (obveznost univerzalnih 
storitev).

Predlog spremembe 27
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Konkurenčni trg mora zagotoviti, da 
uporabniki lahko dobijo tako kakovost 
storitve, kot jo zahtevajo, v nekaterih 
primerih pa bo morda treba zagotoviti, da 
javna komunikacijska omrežja dosegajo 
najnižje ravni kakovosti, da se prepreči 
poslabšanje storitve, blokiranje dostopa ali 
upočasnitev prometa v omrežjih. Komisija 
mora imeti zlasti možnost, da sprejme 
izvedbene ukrepe za opredelitev 
standardov kakovosti, ki jih morajo 
uporabljati nacionalni regulativni organi.

(16) Konkurenčni trg mora zagotoviti, da 
uporabniki lahko dobijo tako kakovost 
storitve, kot jo zahtevajo, v nekaterih 
primerih pa bo morda treba zagotoviti, da 
javna komunikacijska omrežja dosegajo 
najnižje ravni kakovosti, da se prepreči 
poslabšanje storitve, blokiranje dostopa ali 
upočasnitev prometa v omrežjih. 
Nacionalni regulativni organi morajo 
imeti zlasti možnost, da določijo smernice 
za ustrezne standarde kakovosti.

Or. de

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi posamezne države so najprimernejši subjekti za določitev 
ustreznih standardov in imajo na podlagi sodelovanja v okviru skupine evropskih regulatorjev 
potrebno strokovno znanje, ki jim omogoča, da pri tem vprašanju upoštevajo tudi razsežnost 
Skupnosti.

Predlog spremembe 28
Renato Brunetta

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Imeniške storitve je treba zagotoviti 
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in so pogosto zagotovljene konkurenčno v 
skladu s členom 5 Direktive Komisije 
2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o
konkurenci na trgih za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve1. 
Določiti je treba ukrepe v veleprodaji, ki 
zagotavljajo vključitev podatkov končnih 
uporabnikov (za fiksne in mobilne) v 
zbirke podatkov, stroškovno naravnano 
pošiljanje teh podatkov ponudnikom 
storitev ter zagotavljanje dostopa do 
omrežja po stroškovno naravnanih, 
razumnih in preglednih pogojih, da se 
končnim uporabnikom zagotovijo polne 
koristi konkurence, pri čemer je končni 
cilj omogočiti odpravo regulativnih 
ukrepov v maloprodaji pri tej storitvi.
1 UL L 249, 17.9.2002, str. 21. 

Or. en

Obrazložitev

Določitev veleprodajnih obveznosti operaterjem za nadzorovanje dostopa je utemeljena, da se 
uporabnikom zagotovijo polne koristi konkurence na področju imeniških storitev in bi se 
omogočila odprava strogih regulativnih ukrepov v maloprodaji za univerzalne storitve.

Predlog spremembe 29
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu1, določa, da 
pri prenosu informacij v 
komunikacijskem omrežju, ki jih zagotovi 
prejemnik storitve, ponudnik storitve ni 
odgovoren za prenesene informacije. Zato 
so ponudniki elektronskih 
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komunikacijskih storitev odgovorni za 
obveščanje naročnikov in nacionalnih 
regulativnih organov le, če gre za kršitve 
varnosti v zvezi z zagotavljanjem storitve, 
kar najverjetneje vključuje informacije o 
naročnikih, podatke o prometu in osebno 
vsebino, če se odločijo za ponudbo
vsebinske storitve.
1 UL L 178, 17.7.2000, str. 1. 

Or. en

Predlog spremembe 30
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi potrošniki lahko v celoti 
izkoristili konkurenčno okolje, bi morali 
imeti možnost izbire na podlagi informacij 
in zamenjati ponudnika, če je to v 
njihovem interesu. Treba je zagotoviti, da 
jih pri tem ne ovirajo pravne, tehnične ali 
praktične ovire, vključno s pogodbenimi 
pogoji, postopki, stroški itd. To ne 
izključuje določitve razumnega najkrajšega 
pogodbenega obdobja v potrošniških 
pogodbah. Prenosljivost številk bistveno 
olajšuje izbiro potrošnikov in učinkovito 
konkurenco na konkurenčnih trgih 
elektronskih komunikacij in jo je treba čim 
prej uvesti. Komisija bi morala imeti za 
prilagoditev prenosljivosti številk tržnemu 
in tehnološkemu razvoju, vključno s 
prenosom osebnih imenikov naročnikov in 
informacij o profilu, shranjenih v omrežju, 
možnost sprejeti tehnične izvedbene 
ukrepe na tem področju. Ocena, ali 
tehnološki in tržni pogoji omogočajo 
prenos številk med omrežji, ki zagotavljajo 
storitve na fiksni lokaciji, in mobilnimi 
omrežji, mora zlasti upoštevati cene za 
uporabnike in stroške prehoda za podjetja, 

(23) Da bi potrošniki lahko v celoti 
izkoristili konkurenčno okolje, bi morali 
imeti možnost izbire na podlagi informacij 
in zamenjati ponudnika, če je to v 
njihovem interesu. Treba je zagotoviti, da 
jih pri tem ne ovirajo pravne, tehnične ali 
praktične ovire, vključno s pogodbenimi 
pogoji, postopki, stroški itd. To ne 
izključuje določitve razumnega najkrajšega 
pogodbenega obdobja (tj. ne daljše od 
enega leta) v potrošniških pogodbah. 
Prenosljivost številk bistveno olajšuje 
izbiro potrošnikov in učinkovito 
konkurenco na konkurenčnih trgih 
elektronskih komunikacij in jo je treba čim 
prej uvesti. Komisija bi morala imeti za 
prilagoditev prenosljivosti številk tržnemu 
in tehnološkemu razvoju, vključno s 
prenosom osebnih imenikov naročnikov in 
informacij o profilu, shranjenih v omrežju, 
možnost sprejeti tehnične izvedbene 
ukrepe na tem področju. Ocena, ali 
tehnološki in tržni pogoji omogočajo 
prenos številk med omrežji, ki zagotavljajo 
storitve na fiksni lokaciji, in mobilnimi 
omrežji, mora zlasti upoštevati cene za 
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ki zagotavljajo storitve na fiksni lokaciji, in 
mobilna omrežja.

uporabnike in stroške prehoda za podjetja, 
ki zagotavljajo storitve na fiksni lokaciji, in 
mobilna omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 31
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Televizijsko oddajanje je linearna 
avdiovizualna medijska storitev, kot je 
opredeljeno v Direktivi o avdiovizualnih 
medijskih storitvah Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [….] 2007, ki 
ga ponuja ponudnik medijske storitve za 
sočasno gledanje programov na podlagi 
programskega sporeda; ponudnik 
medijske storitve lahko ponuja več avdio 
ali avdiovizualnih programskih sporedov 
(kanalov). Lahko se uporablja zakonska 
obveznost „prenosa“, vendar samo za 
določene radiodifuzijske kanale, ki jih 
zagotavlja določen ponudnik medijskih 
storitev. Države članice bi morale v svoji 
nacionalni zakonodaji zagotoviti jasno 
utemeljitev obveznosti „prenosa“ za 
zagotovitev, da so take obveznosti 
pregledne, sorazmerne in pravilno 
opredeljene. S tem v zvezi bi morala biti 
pravila „obveznosti prenosa“ zasnovana 
tako, da zagotavljajo zadostne spodbude za 
učinkovite naložbe v infrastrukturo. Pravila 
„obveznosti prenosa“ bi bilo treba redno 
pregledovati, da se uskladijo s tehnološkim 
in tržnim razvojem, s čemer se zagotovi, da 
so še naprej sorazmerna s cilji, ki jih je 
treba doseči. Zaradi hitrih sprememb 
tehnoloških in tržnih pogojev bi bilo treba 
tak celoten pregled opraviti najmanj vsaka 
tri leta, potrebno pa bi bilo tudi javno 

Lahko se uporablja zakonska obveznost 
„prenosa“, vendar samo za določene 
radiodifuzijske storitve, avdiovizualne 
storitve in dopolnilne storitve, ki jih 
zagotavlja določen ponudnik medijskih 
storitev. Avdiovizualne storitve so 
opredeljene v Direktivi 2007/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2007 o spremembi Direktive 
Sveta 89/552/EGS o usklajevanju 
nekaterih zakonov in drugih predpisov 
držav članic o opravljanju dejavnosti 
razširjanja televizijskih programov1.
Države članice bi morale v svoji nacionalni 
zakonodaji zagotoviti jasno utemeljitev 
obveznosti „prenosa“ za zagotovitev, da so 
take obveznosti pregledne, sorazmerne in 
pravilno opredeljene. S tem v zvezi bi 
morala biti pravila „obveznosti prenosa“ 
zasnovana tako, da zagotavljajo zadostne 
spodbude za učinkovite naložbe v 
infrastrukturo. Pravila „obveznosti 
prenosa“ bi bilo treba redno pregledovati, 
da se uskladijo s tehnološkim in tržnim 
razvojem, s čemer se zagotovi, da so še 
naprej sorazmerna s cilji, ki jih je treba 
doseči. Dopolnilne storitve so lahko 
storitve, ki izboljšujejo dostopnost za 
uporabnike s posebnimi potrebami, kot so 
videotekst, podnaslavljanje, tonski zapis in 
znakovni jezik.
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posvetovanje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi. Enega ali več radiodifuzijskih 
kanalov je mogoče dopolniti s storitvami, 
ki izboljšujejo dostopnost za uporabnike s 
posebnimi potrebami, kot so videotekst, 
podnaslavljanje, tonski zapis in znakovni 
jezik.

--------------------------------------------
1 UL L 332, 18.12.2007, str. 27. 

Or. de

Obrazložitev

Področje uporabe mora biti usklajeno z direktivo o razširjanju televizijskih programov. 
Področje uporabe pravil o obveznosti prenosa iz člena 31 je preozko in v nasprotju s ciljem 
paketa o telekomunikacijah, tj. okrepitvijo pravic potrošnikov in uporabnikov. Obravnavane 
so le storitve, ki izboljšujejo dostopnost za invalidne osebe. Poleg tega bi se morala pravila o 
obveznosti prenosa uporabljati tudi za druge skupine, kot so jezikovne manjšine, ali 
dopolnilne storitve, namenjene javnosti (radiotekst, teletekst, spored).

Predlog spremembe 32
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) V skladu z načelom subsidiarnosti 
regulativni model v tej direktivi temelji na 
načelu decentralizirane regulacije v 
državah članicah, na podlagi katerega so 
za nadziranje nacionalnih trgov 
odgovorni nacionalni organi v skladu z 
opredeljenimi skupnimi cilji. Varstvo 
potrošnikov in zlasti varstvo interesov 
invalidnih oseb sta na pretežno 
nacionalnih potrošniških trgih odvisna od 
pogojev, kot so veljavni zakoni ter 
koregulacija in samoregulacija, v 
posamezni državi članici. Smernice 
Komisije prispevajo k visoki stopnji 
varstva potrošnikov v državah članicah.

Or. de
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Obrazložitev

Potrošniški trgi na trgu elektronskih komunikacij ostajajo tudi v skladu z novim okvirom 
nacionalni trgi. Vzpostavitev notranjega trga ne more biti razlog, s katerim bi utemeljevali 
višjo stopnjo varstva potrošnikov. Zato morajo ukrepe, povezane z varstvom potrošnikov na 
tem trgu, sprejeti zlasti države članice.

Predlog spremembe 33
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Kršitev varnosti, ki povzroči izgubo 
ali drugačno ogroženost osebnih podatkov 
posameznega naročnika, lahko, če se ne 
obravnava ustrezno in pravočasno, 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z lažnim 
prikazovanjem identitete. Zato je treba 
naročnike, na katere vplivajo taki varnostni 
incidenti, takoj obvestiti, da lahko 
sprejmejo ustrezne previdnostne ukrepe. 
Obvestilo naj vsebuje informacije o 
ukrepih, ki jih je za obravnavanje kršitve 
sprejel ponudnik, ter priporočila za 
prizadete uporabnike.

(29) Kršitev varnosti, ki povzroči izgubo 
ali drugačno ogroženost osebnih podatkov 
posameznega naročnika, lahko, če se ne 
obravnava ustrezno in pravočasno, 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z lažnim 
prikazovanjem identitete. Zato je treba 
naročnike, na katere vplivajo taki varnostni 
incidenti, takoj obvestiti, da lahko 
sprejmejo ustrezne previdnostne ukrepe, če 
nacionalni regulativni organ po dogovoru 
z zadevnim ponudnikom in po 
posvetovanju z drugimi pristojnimi organi 
meni, da so potrebni. Obvestilo, ki se v 
takšnem primeru objavi, naj vsebuje 
informacije o ukrepih, ki jih je za 
obravnavanje kršitve sprejel ponudnik, ter 
priporočila za prizadete uporabnike, kot je 
primerno za vsak posamezen primer.

Or. de

Obrazložitev

Vsak primer kršitve varnosti, ki povzroči izgubo osebnih podatkov, ni takšen, da bi lahko 
povzročil znatno gospodarsko in družbeno škodo; obvezno obvestilo o poškodbi zbirke 
podatkov ponudnika lahko pogosto po nepotrebnem vznemiri končne potrošnike. Zato je treba 
dati prednost prožnim postopkom, ki so primerni za vsak primer posebej in ki jih v dogovoru s 
pristojnim nacionalnim regulativnim organom in drugimi pristojnimi organi določijo 
ponudniki.
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Predlog spremembe 34
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Zaradi kakovosti zagotavljanja 
storitev se ne sme ogroziti zmožnost 
podjetij, ki zagotavljajo javna 
komunikacijska omrežja, da ponudijo 
raznolike storitve in različne stopnje 
kakovosti. To je najboljši način, da se 
potrošnikom ponudi izbira ter spodbudijo 
večje koristi in povpraševanje potrošnikov.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana nova uvodna izjava pojasnjuje, da morajo imeti ponudniki omrežij možnost, da 
ponudijo različne stopnje kakovosti storitev, kot to podpirata delovni dokument in ocena 
učinka, ter pojasnjuje naravo zaustavitve in poslabšanja storitev.

Predlog spremembe 35
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31b) Zaustavitev in resno poslabšanje 
storitve v omrežjih sta povezana s 
protikonkurenčnim ravnanjem, da se 
prepreči dostop do storitev konkurenčnih 
ponudnikov. To ne vključuje predložitve 
načrtov za omejene storitve, ki lahko ne 
zajemajo nekaterih storitev, če so te 
informacije dostopne končnemu 
uporabniku, končni uporabnik pa ima 
možnost izbire. Prav tako ne vključuje 
razumnega upravljanja omrežij, da se 
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zmanjša prezasedenost, izboljšajo omejene 
zmogljivosti in omogočijo nove storitve. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev uvodne izjave 31a.

Predlog spremembe 36
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Namen direktive o univerzalnih 
storitvah je zagotoviti visoko stopnjo 
varstva pravic potrošnikov in posameznih 
uporabnikov pri zagotavljanju 
telekomunikacijskih storitev. Tako varstvo 
ni potrebno v primeru globalnih 
telekomunikacijskih storitev. To so 
poslovne podatkovne in govorne storitve, 
ki se v obliki paketa zagotovijo velikim 
podjetjem v različnih državah v EU in 
zunaj nje na podlagi pogodb, o katerih se 
posamezno pogajajo enako močna 
podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Globalne telekomunikacijske storitve vključujejo poslovne podatkovne in govorne storitve, ki 
se zagotovijo večnacionalnim podjetjem v različnih državah in pogosto na različnih celinah. 
Ob upoštevanju cilja direktive o univerzalnih storitvah se te storitve ne zagotavljajo 
potrošnikom na množičnem trgu ali malim podjetjem, ampak velikim podjetjem.
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Predlog spremembe 37
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2002/22/ES
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V okviru Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva) ta direktiva obravnava 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev za končne uporabnike. 
Cilj je v celotni Skupnosti zagotoviti 
razpoložljivost zelo kakovostnih javno 
dostopnih storitev z učinkovito konkurenco 
in izbiro ter obravnavati primere, v katerih 
potrebe končnih uporabnikov na trgu niso 
izpolnjene v zadostni meri. Ta direktiva 
vključuje tudi določbe o terminalski 
opremi v prostorih potrošnika.

1. V okviru Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva) ta direktiva obravnava 
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev za končne uporabnike. 
Cilj je v celotni Skupnosti zagotoviti 
razpoložljivost zelo kakovostnih javno 
dostopnih storitev z učinkovito konkurenco 
in izbiro ter obravnavati primere, v katerih 
potrebe končnih uporabnikov na trgu niso 
izpolnjene v zadostni meri. Ta direktiva 
vključuje tudi določbe o terminalski 
opremi v prostorih potrošnika in posebej 
obravnava terminalsko opremo za 
invalide.

Or. es

Predlog spremembe 38
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2002/22/ES
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Določbe te direktive o pravicah 
uporabnikov in potrošnikov se 
uporabljajo brez poseganja v zakonodajo 
Skupnosti na tem področju, zlasti direktivi 
93/13/ES in 97/7/ES, skupaj z 
nacionalnimi določbami za izvajanje 
zakonodaje Skupnosti.

Or. es
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Obrazložitev

Besedilo omogoča, da se podoben pristop uporabi za druge pravice, ki so zdaj priznane le pri 
telefonskih storitvah, kot so nadzor stroškov, kakovost storitev ali preglednost in javni dostop 
do informacij.

Predlog spremembe 39
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2002/22/ES
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Na področjih, usklajenih s to 
direktivo, morajo države članice 
spodbujati koregulacijo in samoregulacijo 
na nacionalni ravni, če to omogoča njihov 
pravni red.

Or. de

Obrazložitev

Na področjih varstva potrošnikov in pravic uporabnikov invalidov imata v veliko državah 
članicah samoregulacija in koregulacija prednost pred običajno zakonodajo.
Samoregulacijski in koregulacijski predpisi omogočajo hitrejše izvajanje in prožnejše 
spremembe, kar je na trgu telekomunikacij pomembno. Koregulacije in samoregulacije ne 
sme nadomestiti običajna zakonodaja. Sprejeto besedilo direktive o avdiovizualnih medijskih 
storitvah se lahko obravnava kot vzorčno besedilo.

Predlog spremembe 40
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (b)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Točka (c) se nadomesti z naslednjim: črtano
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„(c) ‚javno dostopna telefonska storitev‘ 
pomeni storitev, ki je na voljo javnosti za 
odpravljanje in sprejemanje, neposredno 
ali posredno prek izbire ali predizbire 
operaterja ali nadaljnje prodaje, 
medkrajevnih in/ali mednarodnih klicev z 
uporabo številke ali številk iz državnega 
ali mednarodnega načrta telefonskega 
oštevilčenja;“

Or. es

Predlog spremembe 41
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2002/22/ES
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice sprejmejo posebne 
ukrepe za končne uporabnike invalide, da 
zagotovijo dostop do javno dostopnih 
telefonskih storitev in njihovo cenovno 
dostopnost, vključno z dostopom do 
storitev v sili, imeniških storitev in 
imenikov, pri čemer mora biti dostop enak 
tistemu, ki ga imajo drugi končni 
uporabniki.

(1) Države članice s pomočjo državnih 
subvencij sprejmejo posebne ukrepe za 
končne uporabnike invalide, da zagotovijo 
dostop do javno dostopnih telefonskih 
storitev in njihovo cenovno dostopnost, 
vključno z dostopom do storitev v sili, 
imeniških storitev in imenikov, pri čemer 
mora biti dostop enak tistemu, ki ga imajo 
drugi končni uporabniki.

Or. el

Obrazložitev

Za zagotovitev enakega dostopa do takšnih storitev za končne uporabnike invalide so 
potrebne velike naložbe podjetij, pri čemer ni nujno, da jih bodo lahko podjetja odbila od 
dobička. Če se določi, da se te storitve zagotavljajo obvezno, je treba dodati izrecne določbe 
o državnih subvencijah.
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Predlog spremembe 42
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2002/22/ES
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko ob upoštevanju 
nacionalnih pogojev sprejmejo posebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo tudi 
končni uporabniki invalidi možnost 
izbiranja med podjetji in izvajalci storitev, 
kot jo ima večina končnih uporabnikov.

2. Države članice lahko ob upoštevanju 
nacionalnih pogojev ter koregulacijskih in 
samoregulacijskih kodeksov, ki jih 
sprejme industrija, sprejmejo posebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo tudi 
končni uporabniki invalidi možnost 
izbiranja med podjetji in izvajalci storitev, 
kot jo ima večina končnih uporabnikov.

Or. de

Obrazložitev

Pravila o posebnih ukrepih za uporabnike invalide se uporabljajo le, kadar samoregulacijski 
in koregulacijski ukrepi niso dovolj.

Predlog spremembe 43
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2002/22/ES
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko ob upoštevanju 
nacionalnih pogojev zahtevajo, da 
določena podjetja zagotovijo potrošnikom 
tarifne opcije ali pakete, ki se razlikujejo 
od tistih, ki so zagotovljeni pod 
normalnimi tržnimi pogoji, zlasti, da se 
tudi osebam z nižjimi prihodki ali s 
posebnimi socialnimi potrebami zagotovi 
dostop do ali uporaba omrežja iz člena 4(1) 
ali storitev, ki so v členih 4(3), 5, 6 in 7 

2. Države članice lahko ob upoštevanju 
nacionalnih pogojev zahtevajo, da 
določena podjetja zagotovijo potrošnikom 
tarifne opcije ali pakete, ki se razlikujejo 
od tistih, ki so zagotovljeni pod 
normalnimi tržnimi pogoji, zlasti, da se 
tudi osebam z nižjimi prihodki ali s 
posebnimi socialnimi potrebami zagotovi 
dostop do ali uporaba omrežja iz člena 4(1) 
ali storitev, ki so v členih 4(3), 5, 6 in 7 
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opredeljene kot storitve v okviru 
obveznosti zagotavljanja univerzalne 
storitve in jih zagotavljajo določena 
podjetja.

opredeljene kot storitve v okviru 
obveznosti zagotavljanja univerzalne 
storitve in jih zagotavljajo določena 
podjetja. Tem podjetjem se nadomestijo 
neto dodatni stroški, ki s tem dokazano 
nastanejo.

Or. de

Obrazložitev

Praviloma takšne tarife ni mogoče določiti tako, da bi lahko pokrili vse stroške. Vsakemu 
podjetju, ki mora izpolnjevati to posebno obveznost v splošnem interesu, mora država, ki to 
zahteva, nameniti ustrezno nadomestilo za dodatne stroške, ki s tem dokazano nastanejo, s 
čimer prepreči, da bi bila ta podjetja zaradi dodatne obremenitve v slabšem konkurenčnem 
položaju glede na druge ponudnike.

Predlog spremembe 44
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2002/22/ES
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko izven okvira 
predpisov za določena podjetja o 
zagotavljanju posebnih tarifnih opcij ali o 
upoštevanju zamejitve cen ali geografske 
porazdelitve ali drugih podobnih shem 
zagotovijo podporo potrošnikom z nizkimi 
prihodki ali posebnimi socialnimi 
potrebami.“

3. Države članice lahko izven okvira 
predpisov za določena podjetja o 
zagotavljanju posebnih tarifnih opcij ali o 
upoštevanju zamejitve cen ali geografske 
porazdelitve ali drugih podobnih shem 
zagotovijo podporo potrošnikom z nizkimi 
prihodki ali posebnimi socialnimi 
potrebami. Pri tem države članice 
zagotovijo, da se vsakemu podjetju, ki mu 
naložijo takšne obveznosti, nadomestijo 
neto dodatni stroški, ki s tem dokazano 
nastanejo.

Or. de

Obrazložitev

Navedenih zgornjih mej praviloma ni mogoče upoštevati in pri tem pokriti vse stroške, enako 
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kot velja za določitev navedenih tarif. Vsakemu podjetju, ki mora izpolnjevati takšne posebne 
obveznosti v splošnem interesu, mora država, ki to zahteva, nameniti ustrezno nadomestilo za 
dodatne stroške, ki s tem dokazano nastanejo, s čimer prepreči, da bi bila ta podjetja zaradi 
dodatne obremenitve v slabšem konkurenčnem položaju glede na druge ponudnike.

Predlog spremembe 45
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka a
Direktiva 2002/22/ES
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim: črtano
„1. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni organi naložijo 
podjetjem, ki so v skladu s členom 14 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) 
opredeljena kot podjetja z znatno tržno 
močjo na zadevnem maloprodajnem trgu, 
ustrezne regulativne obveznosti,
(a) če nacionalni regulativni organ na 
podlagi analize trga, opravljene v skladu s 
členom 16 Direktive 2002/21/ES, odloči, 
da zadevni maloprodajni trg, opredeljen v 
skladu s členom 15 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva), ni učinkovito 
konkurenčen, in
(b) če nacionalni regulativni organ 
ugotovi, da z obveznostmi, določenimi po 
Direktivi 2002/19/ES (Direktiva o 
dostopu), ne bi bilo mogoče doseči ciljev iz 
člena 8 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva).“

Or. de

Obrazložitev

Deregulacija maloprodajnih trgov je pomemben korak pri prehodu na splošno konkurenčno 
pravo. Zaradi sočasnega urejanja cen in dostopa na ravni zagotavljanja storitev in 
maloprodaje bi še naprej veljala takšna dvojna ureditev, ki nepotrebno ovira podjetja pri 
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razvoju novih proizvodov na primer na področju širokopasovne tehnologije.

Predlog spremembe 46
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka a a (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 2 se črta. 

Or. de

Obrazložitev

Deregulacija maloprodajnih trgov je pomemben korak pri prehodu na splošno konkurenčno 
pravo. Zaradi sočasnega urejanja cen in dostopa na ravni zagotavljanja storitev in 
maloprodaje bi še naprej veljala takšna dvojna ureditev, ki nepotrebno ovira podjetja pri 
razvoju novih proizvodov na primer na področju širokopasovne tehnologije.

Predlog spremembe 47
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in 
podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve, ki omogočajo 
govorno komunikacijo, naročniki jasno 
obveščeni, ali je zagotovljen dostop do 
storitev v sili. Ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev zagotovijo, da so 
njihove stranke pred sklenitvijo pogodbe in 

4. Države članice zagotovijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in 
podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve, ki omogočajo 
govorno komunikacijo, naročniki jasno 
obveščeni, ali je zagotovljen dostop do 
storitev v sili. Ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev zagotovijo, da so 
njihove stranke pred sklenitvijo pogodbe in 
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nato v rednih intervalih jasno obveščene, 
da ni zagotovljenega dostopa do storitev v 
sili.

nato jasno obveščene, da ni zagotovljenega 
dostopa do storitev v sili.

Or. de

Obrazložitev

Z zahtevo po obveščanju „v rednih intervalih“ je povezano vprašanje, kako pogosti naj bi bili 
redni intervali, zato to povzroča pravno negotovost. Obveščanje mora biti odvisno od 
posameznega konkretnega primera, da se prepreči kopičenje informacij, ki bi bilo neugodno 
tudi za končne uporabnike.

Predlog spremembe 48
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in 
podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve in/ali omrežja, 
naročniki pred sklenitvijo pogodbe in nato 
v rednih intervalih jasno obveščeni o vseh 
omejitvah, ki jih določa ponudnik glede 
možnosti dostopa in razdeljevanja zakonite 
vsebine ali zakonitih aplikacij in storitev 
po svoji izbiri.

5. Države članice zagotovijo in brez 
odlašanja po potrebi izvršijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in 
podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve in/ali omrežja, 
naročniki pred sklenitvijo pogodbe in nato 
v rednih intervalih jasno obveščeni o vseh 
razumnih omejitvah, ki jih določa 
ponudnik glede možnosti dostopa in 
razdeljevanja kakršne koli zakonite 
vsebine ali zakonitih aplikacij in storitev 
po svoji izbiri. Take informacije se 
predložijo v jasni, pregledni in lahko 
dostopni obliki.

Or. en

Obrazložitev

Omejitve, ki jih določi podjetje za elektronske komunikacijske storitve in/ali omrežja, morajo 
biti razumne, informacije pa je treba predložiti v jasni obliki. Če bi se ugotovilo, da nalaga 
podjetje kakršno koli omejitev, o kateri ni obvestilo naročnikov, morajo države članice takoj 
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uveljaviti obveznost obveščanja.

Predlog spremembe 49
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in 
podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve in/ali omrežja, 
naročniki pred sklenitvijo pogodbe in nato 
v rednih intervalih jasno obveščeni o vseh 
omejitvah, ki jih določa ponudnik glede 
možnosti dostopa in razdeljevanja zakonite
vsebine ali zakonitih aplikacij in storitev 
po svoji izbiri.

5. Države članice zagotovijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in 
podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve in/ali omrežja, 
naročniki pred sklenitvijo pogodbe in nato 
jasno obveščeni o vseh omejitvah, ki jih 
določa ponudnik glede možnosti dostopa in 
razdeljevanja vsebine ali aplikacij in 
storitev po svoji izbiri.

Or. de

Obrazložitev

Z zahtevo po obveščanju „v rednih intervalih“ je povezano vprašanje glede pogostosti 
takšnega obveščanja, zato to povzroča pravno negotovost. Obveščanje mora biti odvisno od 
posameznega konkretnega primera. Na podlagi sklicevanja na „zakonitost“ vsebine bi lahko 
v vsakem primeru neustrezno sklepali, da lahko ponudniki storitev preverjajo in nadzorujejo 
vsebino komunikacije ter jo ustrezno razvrščajo. To je neustrezno, ker je prepovedano z 
zakonom. Navedene pridevnike je treba črtati, da se prepreči napačna razlaga.

Predlog spremembe 50
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki 
in podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve in/ali omrežja, 
naročniki pred sklenitvijo pogodbe in nato 
v rednih intervalih jasno obveščeni o 
obveznostih, da spoštujejo avtorske in 
sorodne pravice. To vključuje obveznost 
obveščanja naročnikov o najpogostejših 
kršitvah in njihovih pravnih posledicah, 
brez poseganja v Direktivo 2000/31/ES o 
elektronskem poslovanju.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Telekomunikacijska podjetja niso dolžna obveščati potrošnikov o tem, da so neupoštevanje 
avtorskih pravic in protipravne kršitve kaznive.

Predlog spremembe 51
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in 
podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve in/ali omrežja, 
naročniki pred sklenitvijo pogodbe in nato 
v rednih intervalih jasno obveščeni o 
obveznostih, da spoštujejo avtorske in 
sorodne pravice. To vključuje obveznost 
obveščanja naročnikov o najpogostejših 
kršitvah in njihovih pravnih posledicah, 
brez poseganja v Direktivo 2000/31/ES o 
elektronskem poslovanju.

6. Države članice zagotovijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in 
podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve in/ali omrežja, 
naročniki pred sklenitvijo pogodbe in nato 
jasno obveščeni o obveznostih, da 
spoštujejo avtorske in sorodne pravice.
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Or. de

Obrazložitev

Z zahtevo po obveščanju „v rednih intervalih“ je povezano vprašanje, kako pogosti naj bi bili 
redni intervali, zato to povzroča pravno negotovost. Obveščanje mora biti odvisno od 
posameznega konkretnega primera, da se prepreči kopičenje informacij, ki bi bilo neugodno 
tudi za končne uporabnike. Zaradi natančno opredeljene obveznosti iz zadnjega stavka bi bili 
zadevni ponudniki nesprejemljivo obremenjeni, v skrajnem primeru pa bi nastal spor s 
pravnimi strokovnjaki, zato je treba to obveznost črtati.

Predlog spremembe 52
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Naročniki imajo pravico, da ob objavi 
sprememb pogodbenih pogojev, ki jih 
predlagajo operaterji, odstopijo od svojih 
pogodb brez pogodbene kazni. Naročnike 
je treba o vsaki taki spremembi obvestiti v 
primernem roku, najmanj pa en mesec 
vnaprej, hkrati pa jih je treba obvestiti tudi 
o njihovi pravici do odstopa od takih 
pogodb brez pogodbene kazni, če novih 
pogojev ne sprejmejo.“

7. Naročniki imajo pravico, da ob objavi 
sprememb pogodbenih pogojev, ki jih 
predlagajo operaterji, odstopijo od svojih 
pogodb brez pogodbene kazni. Naročnike 
je treba o vsaki taki spremembi obvestiti v 
primernem roku, najmanj pa en mesec 
vnaprej, hkrati pa jih je treba obvestiti tudi 
o njihovi pravici do odstopa od takih 
pogodb brez pogodbene kazni, če novih 
pogojev ne sprejmejo. To pravico je 
mogoče uveljavljati le, kadar so 
spremembe neugodne za naročnika.

Or. de

Obrazložitev

Pravica do odpovedi pogodbe brez denarne kazni se lahko uporablja le, kadar je sprememba 
neugodna za stranko. Drugače bi lahko stranke odpovedale pogodbo brez odpovednega roka 
tudi v primeru pozitivnih sprememb.
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Predlog spremembe 53
Paul Rübig

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Naročniki imajo pravico, da ob objavi 
sprememb pogodbenih pogojev, ki jih 
predlagajo operaterji, odstopijo od svojih 
pogodb brez pogodbene kazni. Naročnike 
je treba o vsaki taki spremembi obvestiti v 
primernem roku, najmanj pa en mesec 
vnaprej, hkrati pa jih je treba obvestiti tudi 
o njihovi pravici do odstopa od takih 
pogodb brez pogodbene kazni, če novih 
pogojev ne sprejmejo.“

7. Naročniki imajo pravico, da ob 
spremembah pogodbenih pogojev, ki jih 
predlagajo operaterji, odstopijo od svojih 
pogodb brez pogodbene kazni, če so 
zadevne spremembe zanje v celoti 
neugodne. Naročnike je treba o vsaki taki 
spremembi obvestiti v primernem roku, 
najmanj pa en mesec vnaprej, hkrati pa jih 
je treba obvestiti tudi o njihovi pravici do 
odstopa od takih pogodb brez pogodbene 
kazni, če novih pogojev ne sprejmejo.

Or. de

Obrazložitev

Pravica do odpovedi pogodbe zaradi spremembe ne sme biti določena že za objavo 
sprememb, ampak se lahko uveljavlja šele, ko začne sprememba veljati. Poleg tega ta možnost 
ne sme biti na voljo načeloma v vsakem primeru, v katerem je končni uporabnik stranka 
ponudnika, ki svoje pogoje prilagodi spremenjenim okoliščinam, ampak se lahko uporabi le, 
kadar se zaradi novih pogojev na splošno dejansko poslabša položaj končnega uporabnika v 
primerjavi s prvotnimi pogoji.

Predlog spremembe 54
Renato Brunetta

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice zagotovijo, da se v 
primeru sklenitve pogodb med naročniki 
in podjetji, ki zagotavljajo elektronske 
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komunikacijske storitve in/ali omrežja, 
informacije o naročniku samodejno 
vključijo v imeniške zbirke podatkov v 
skladu z vsako izrecno zahtevo po 
izključitvi posameznih podatkov ali da so 
naročniki ob sklenitvi pogodbe in v rednih 
časovnih presledkih po sklenitvi izrecno 
vprašani, ali želijo, da se ustrezne 
informacije vključijo v imeniške zbirke 
podatkov, in na kakšen način, ter ali želijo 
izkoristiti možnost, da se nekatere 
informacije, ki se ne razkrijejo 
uporabnikom imeniških storitev, vključijo 
v zbirko podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki imeniških storitev tako olajšajo komunikacije s potrošniki elektronskih 
komunikacijskih storitev, ne da bi ogrozili zasebnost, tako sta cilja vključenosti in zasebnosti 
bolje izpolnjena. Vzpostaviti je treba mehanizme, ki zagotavljajo uveljavljanje pravice 
končnih uporabnikov glede vključitve v imeniške zbirke podatkov na navedene načine, da se s 
tem zagotovi izčrpnost imeniških storitev v skladu z uvodno izjavo 11 direktive o univerzalnih 
storitvah.

Predlog spremembe 55
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da lahko 
nacionalni regulativni organi podjetjem, ki 
zagotavljajo elektronske komunikacijske 
storitve, naložijo obveznost, da 
potrošnikom v času in na kraju nakupa 
zagotovijo informacije o veljavnih tarifah, 
s čimer zagotovijo, da so potrošniki v 
celoti obveščeni o pogojih oblikovanja cen.

4. Države članice zagotovijo, da lahko 
nacionalni regulativni organi podjetjem, ki 
zagotavljajo elektronske komunikacijske 
storitve, v primeru neučinkovitosti 
koregulacijskih in samoregulacijskih 
ukrepov naložijo obveznost, da 
potrošnikom v času in na kraju nakupa 
zagotovijo informacije o veljavnih tarifah, 
s čimer zagotovijo, da so potrošniki v 
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celoti obveščeni o pogojih oblikovanja cen.

Or. de

Obrazložitev

Pravila o preglednosti in obveščanju se uporabljajo le, kadar samoregulacijski in 
koregulacijski ukrepi niso dovolj.

Predlog spremembe 56
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 21 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Da se zagotovi, da imajo končni 
uporabniki koristi od doslednega pristopa k 
preglednosti tarif ter posredovanja 
informacij v skladu s členom 20(5) v 
Skupnosti, lahko Komisija po 
posvetovanju z organom za evropski trg 
elektronskih komunikacij (v nadaljnjem 
besedilu „organ“), sprejme ustrezne 
tehnične izvedbene ukrepe na tem 
področju, kot je opredelitev metodologije 
ali postopkov. Ti ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 37(2). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 37(3).

6. Da se zagotovi, da imajo končni 
uporabniki koristi od doslednega pristopa k 
preglednosti tarif ter posredovanja 
informacij v skladu s členom 20(5) v 
Skupnosti, lahko Komisija sprejme 
smernice, kot je opredelitev metodologije 
ali postopkov.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s sedanjim pravnim okvirom se odbor za komunikacije uporablja za tehnične 
prilagoditve prilog v skladu s členom 35 direktive št. 2002/22/ES. V novem pravnem okviru se 
to ne sme spremeniti. Če bi uporabili postopek komitologije v skladu s členom 37(2) in (3), bi 
lahko veliko področij uredili brez zakonodajnega postopka. Komisija lahko pripravi smernice, 
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ki lahko pomagajo pri izmenjavi dobre prakse. Organ, ki je določen v predlogu Komisije 
KOM (2007)699, ni zaželen.

Predlog spremembe 57
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Doda se naslednji odstavek 3: črtano
„3. Da se prepreči poslabšanje storitve in 
upočasnitev prometa v omrežjih, lahko 
Komisija, po posvetovanju z organom, 
sprejme tehnične izvedbene ukrepe o 
minimalni kakovosti zahtev glede storitev, 
ki jih nacionalni regulativni organ določi 
za podjetja, ki zagotavljajo javna 
komunikacijska omrežja. Ti ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 37(2). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz 
člena 37(3).“ 

Or. es

Predlog spremembe 58
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Da se prepreči poslabšanje storitve in 
upočasnitev prometa v omrežjih, lahko 

3. Da se preprečita protikonkurenčna 
zaustavitev in resno poslabšanje storitve v 
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Komisija, po posvetovanju z organom, 
sprejme tehnične izvedbene ukrepe o 
minimalni kakovosti zahtev glede storitev,
ki jih nacionalni regulativni organ določi
za podjetja, ki zagotavljajo javna 
komunikacijska omrežja. Ti ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 37(2). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz 
člena 37(3).“

omrežjih, lahko nacionalni regulativni 
organi določijo minimalne zahteve glede 
kakovosti storitev za podjetja, ki 
zagotavljajo javna komunikacijska 
omrežja. Podjetja, ki zagotavljajo javna 
komunikacijska omrežja, imajo pravico do 
izvajanja razumnega upravljanja omrežja. 
Uvedba minimalne kakovosti storitev ne 
sme povzročiti nenačrtovanih posledic na 
škodo izbiri potrošnika in inovacijam.

Or. en

Obrazložitev

Razlikovati je treba med zaustavitvijo in poslabšanjem, kar ne sme biti dovoljeno, ter 
razumnim upravljanjem omrežij, ki lahko v nekaterih okoliščinah pomeni upočasnitev 
prometa, da se zagotovi povprečna kakovost vsem končnim uporabnikom.

Predlog spremembe 59
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Da se prepreči poslabšanje storitve in 
upočasnitev prometa v omrežjih, lahko 
Komisija, po posvetovanju z organom, 
sprejme tehnične izvedbene ukrepe o 
minimalni kakovosti zahtev glede storitev, 
ki jih nacionalni regulativni organ določi 
za podjetja, ki zagotavljajo javna 
komunikacijska omrežja. Ti ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 37(2). V nujnih primerih lahko 

3. Da se prepreči poslabšanje storitve in 
upočasnitev prometa v omrežjih, lahko 
Komisija in nacionalni regulativni organ 
priporočita minimalne zahteve o kakovosti 
storitev za čim boljše zagotavljanje 
storitev, med drugim za storitve internetne 
telefonije. Pri predlogih je treba 
upoštevati mednarodno priznane 
standarde.
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Komisija uporabi nujni postopek iz 
člena 37(3).

Or. de

Obrazložitev

Um eine Verschlechterung oder Verlangsamung von Diensten für den Endkunden zu 
verhindern, insbesondere im Bereich Voice Over IP, sollten die Kommission und der 
nationale Regulierer Mindestanforderungen für die best mögliche Diensterbringung falls 
erforderlich vorschlagen können. Die Vorschläge sollten aber internationale Standards 
berücksichtigen, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen  für die europäische Industrie zu 
garantieren. Darüber hinaus dürften diese Maßnahmen nicht im Rahmen des 
Komitologieverfahrens nach Art 37 Absatz 2 oder nach dem Dringlichkeitsverfahren 
genommen werden, da es sich nicht um nicht wesentliche Bestimmungen handelt, sondern 
diese Vorschläge hätten wichtige Konsequenzen für die Qualität der Diensterbringung.

Predlog spremembe 60
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Da se prepreči poslabšanje storitve in 
upočasnitev prometa v omrežjih, lahko 
Komisija, po posvetovanju z organom, 
sprejme tehnične izvedbene ukrepe o 
minimalni kakovosti zahtev glede storitev,
ki jih nacionalni regulativni organ določi
za podjetja, ki zagotavljajo javna 
komunikacijska omrežja. Ti ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 37(2). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
37(3).

3. Da se prepreči poslabšanje storitve in 
upočasnitev prometa v omrežjih, države 
članice zagotovijo, da lahko nacionalni 
regulativni organi določijo minimalne 
zahteve glede kakovosti storitev za 
podjetja, ki zagotavljajo javna 
komunikacijska omrežja.

Or. en
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Obrazložitev

Ker se lahko razmere v državah članicah zelo razlikujejo, je pomembno, da lahko nacionalni 
regulativni organi ukrepajo.

Predlog spremembe 61
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka b a (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se naslednji odstavek 3a:
„3a. Za zagotovitev, da možnost 
uporabnikov za dostop in razdeljevanje 
zakonite vsebine ali kakršnih koli 
zakonitih aplikacij in storitev po svoji 
izbiri ni neupravičeno omejena, države 
članice poskrbijo, da lahko nacionalni 
regulativni organi zagotovijo, da je vsaka 
omejitev, ki jo določijo podjetja, ki 
zagotavljajo javna komunikacijska 
omrežja, glede možnosti naročnikov za 
dostop ali razdeljevanje zakonite vsebine 
ustrezno utemeljena.“

Or. en

Obrazložitev

Nacionalnim organom je treba omogočiti, da spremljajo, ali so diskriminatorni postopki 
podjetij, ki zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve, ustrezno utemeljeni.

Predlog spremembe 62
Renato Brunetta

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka a a (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 25 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Člen 25(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„1. Države članice zagotovijo, da se 
informacije vseh končnih uporabnikov 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev vključijo v imeniške zbirke 
podatkov ali da so ti končni uporabniki, 
ko zahtevajo storitev in potem v rednih 
časovnih presledkih, izrecno vprašani, ali 
želijo, da se ustrezne informacije vključijo 
v imeniške zbirke podatkov, in na kakšen 
način. Poleg tega se končnim 
uporabnikom omogoči, da se nekatere 
informacije, ki se ne razkrijejo 
uporabnikom imeniških storitev, vključijo 
v zbirko podatkov.“

Or. en

Obrazložitev

Določitev veleprodajnih obveznosti operaterjem za nadzorovanje dostopa je utemeljena, da se 
uporabnikom zagotovijo polne koristi konkurence na področju imeniških storitev in bi se 
omogočila odprava strogih regulativnih ukrepov v maloprodaji za univerzalne storitve. 
Možnost evropskega državljana, da potuje v druge države članice in ima dostop do svojega 
običajnega ponudnika imeniških storitev za pridobitev informacij v svojem nacionalnem 
jeziku, je bistvena za spodbujanje enotnega trga.

Predlog spremembe 63
Renato Brunetta

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (b)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
končni uporabniki, ki so priključeni na 
javno dostopno telefonsko storitev, dostop 
do imeniških storitev v skladu s

3. Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
končni uporabniki elektronskih 
komunikacijskih storitev, dostop do 
imeniških storitev v skladu s 
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členom 5(1)(b). členom 5(1)(b) ter da operaterji za 
nadzorovanje dostopa do takih storitev 
zagotovijo storitve dostopa po pogojih, ki 
so pošteni, stroškovno naravnani, 
objektivni, nediskriminatorni in pregledni.

Or. en

Obrazložitev

Določitev veleprodajnih obveznosti operaterjem za nadzorovanje dostopa je utemeljena, da se 
uporabnikom zagotovijo polne koristi konkurence na področju imeniških storitev in bi se 
omogočila odprava strogih regulativnih ukrepov v maloprodaji za univerzalne storitve. 
Možnost evropskega državljana, da potuje v druge države članice in ima dostop do svojega 
običajnega ponudnika imeniških storitev za pridobitev informacij v svojem nacionalnem 
jeziku, je bistvena za spodbujanje enotnega trga.

Predlog spremembe 64
Renato Brunetta

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka b a (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Člen 25(4) se nadomesti z 
naslednjim:
„4. Države članice ne ohranijo 
normativnih omejitev, ki preprečujejo 
končnim uporabnikom v eni državi 
članici neposreden dostop do imeniške 
storitve v drugi državi članici z 
glasovnim klicem ali sporočilom SMS, ter 
sprejmejo ukrepe za zagotovitev takega 
dostopa v skladu s členom 28 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Določitev veleprodajnih obveznosti operaterjem za nadzorovanje dostopa je utemeljena, da se 
uporabnikom zagotovijo polne koristi konkurence na področju imeniških storitev in bi se 
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omogočila odprava strogih regulativnih ukrepov v maloprodaji za univerzalne storitve. 
Možnost evropskega državljana, da potuje v druge države članice in ima dostop do svojega 
običajnega ponudnika imeniških storitev za pridobitev informacij v svojem nacionalnem 
jeziku, je bistvena za spodbujanje enotnega trga.

Predlog spremembe 65
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2002/22/ES
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da podjetja, 
ki zagotavljajo storitev odpravljanja 
medkrajevnih in/ali mednarodnih klicev z 
uporabo številke ali številk iz državnega ali 
mednarodnega načrta telefonskega 
oštevilčenja, zagotovijo dostop do storitev 
v sili.

2. Države članice zagotovijo, da podjetja, 
ki zagotavljajo storitev odpravljanja in 
sprejemanja medkrajevnih in/ali 
mednarodnih klicev z uporabo številke ali 
številk iz državnega ali mednarodnega 
načrta telefonskega oštevilčenja, 
zagotovijo dostop do storitev v sili.

Or. en

Obrazložitev

S predlagano opredelitvijo bi se preveč obsežno uporabljale zahteve po klicanju v sili in bodo 
zajete storitve, katerih ureditev ni predvidena v sedanjem okviru in ki niso namenjene kot 
nadomestilo za telefonske storitve (npr. niz odhodnih klicev le za mednarodne telefonske 
številke). Opozarjam na ta pristop, ker lahko prepreči vzpostavitev nekaterih inovativnih 
storitev, če se določijo preveč obremenjujoči pogoji, še preden se tehnologija v celoti razvije.

Predlog spremembe 66
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2002/22/ES
Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Države članice zagotovijo, da imajo (4) Države članice zagotovijo, da imajo 
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končni uporabniki invalidi možnost 
dostopa do storitev v sili. Da se zagotovi, 
da imajo končni uporabniki invalidi 
možnost dostopa do storitev v sili med 
potovanjem po drugih državah članicah, 
lahko sprejeti ukrepi vključujejo skladnost 
z ustreznimi standardi ali specifikacijami, 
objavljenimi v skladu z določbami člena 17 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva). 

končni uporabniki invalidi možnost 
dostopa do storitev v sili v skladu z 
določbami člena 7. Da se zagotovi, da 
imajo končni uporabniki invalidi možnost 
dostopa do storitev v sili med potovanjem 
po drugih državah članicah, lahko sprejeti 
ukrepi vključujejo skladnost z ustreznimi 
standardi ali specifikacijami, objavljenimi 
v skladu z določbami člena 17 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva). 

Or. el

Obrazložitev

Ti ukrepi lahko vključujejo zagotovitev posebne terminalne opreme za uporabnike invalide, 
zlasti uporabnike, ki so gluhi ali naglušni, ki imajo govorne težave ali so gluhi in slepi, skupaj 
s storitvami prenosa podatkov ali drugo posebno opremo, ki jo morajo zagotoviti države 
članice.

Predlog spremembe 67
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2002/22/ES
Člen 26 – odstavek 5 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Države članice zagotovijo, da so 
službam za nujne primere pri vseh klicih na 
enotno evropsko številko klica v sili „112“ 
brezplačno na voljo informacije o lokaciji 
kličočega. 

(5) Države članice zagotovijo, da so 
službam za nujne primere pri vseh klicih na 
enotno evropsko številko klica v sili „112“ 
na voljo informacije o lokaciji kličočega. 
Stroški pošiljanja takšnih informacij so 
kriti v skladu z ustreznimi nacionalnimi 
določbami o nacionalnih številkah klica v 
sili.

Or. el

Obrazložitev

Ureditev glede kritja stroškov, ki so povezani z informacijami o lokaciji kličočega, kadar se 
uporablja številka klica v sili 112, je treba uskladiti z določbami držav članic o javni varnosti.
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Predlog spremembe 68
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2002/22/ES
Člen 26 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko zaradi zagotavljanja 
učinkovitega izvajanja storitev „112“ v 
državah članicah, vključno z dostopom za 
končne uporabnike invalide, ko potujejo po 
drugih državah članicah, po posvetovanju z 
organom sprejme tehnične izvedbene 
ukrepe.

7. Komisija lahko zaradi zagotavljanja 
učinkovitega izvajanja storitev „112“ v 
državah članicah, vključno z dostopom za 
končne uporabnike invalide, ko potujejo po 
drugih državah članicah, sprejme 
smernice.

Ti ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 37(2). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz 
člena 37(3).“

Or. de

Obrazložitev

V skladu s sedanjim pravnim okvirom se odbor za komunikacije uporablja za tehnične 
prilagoditve prilog v skladu s členom 35 direktive št. 2002/22/ES. V novem pravnem okviru se 
to ne sme spremeniti. Če bi uporabili postopek komitologije v skladu s členom 37(2) in (3), bi 
lahko veliko področij uredili brez zakonodajnega postopka. Komisija lahko pripravi smernice, 
ki lahko pomagajo pri izmenjavi dobre prakse. Organ, ki je določen v predlogu Komisije 
KOM (2007)699, ni zaželen.

Predlog spremembe 69
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2002/22/ES
Člen 28 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko, po posvetovanju z 
organom, sprejme tehnične izvedbene 
ukrepe, s katerimi zagotovi, da imajo 
končni uporabniki učinkovit dostop do 
številk in storitev v Skupnosti. Ti ukrepi, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 37(2). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz 
člena 37(3).

2. Komisija lahko sprejme smernice, s 
katerimi zagotovi, da imajo končni 
uporabniki učinkovit dostop do številk in 
storitev v Skupnosti.

Vsak tak tehnični izvedbeni ukrep se 
lahko občasno pregleda, da se upošteva 
tržni in tehnološki razvoj.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s sedanjim pravnim okvirom se odbor za komunikacije uporablja za tehnične 
prilagoditve prilog v skladu s členom 35 direktive št. 2002/22/ES. V novem pravnem okviru se 
to ne sme spremeniti. Če bi uporabili postopek komitologije v skladu s členom 37(2) in (3), bi 
lahko veliko področij uredili brez zakonodajnega postopka. Komisija lahko pripravi smernice, 
ki lahko pomagajo pri izmenjavi dobre prakse. Organ, ki je določen v predlogu Komisije 
KOM (2007)699, ni zaželen.

Predlog spremembe 70
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
naročniki s številkami iz nacionalnih 
načrtov številčenja, ki tako zahtevajo, 
ohranijo svojo(-e) številko(-e) neodvisno 
od podjetja, ki storitev izvaja, v skladu z 

črtano
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določbami iz dela C Priloge I.

Or. de

Obrazložitev

Ukrepe o prenosu telefonskih številk morajo določiti zakonodajalci, ker ne gre za nujno 
prilagoditev tehnološkim ali tržnim spremembam.

Predlog spremembe 71
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Prenos številk in njihovo naknadno 
aktiviranje se izvede v najkrajšem možnem 
času, najpozneje v enem delovnem dnevu 
od prejetja prvotne zahteve naročnika.

(4) Prenos številk in njihovo naknadno 
aktiviranje se izvede v najkrajšem možnem 
času, najpozneje v enem delovnem dnevu 
od prejetja prvotne zahteve naročnika v 
primeru mobilnih omrežij in najpozneje v 
treh delovnih dneh od prejetja prvotne 
zahteve naročnika v primeru operaterjev 
fiksnega omrežja.

Or. ro

Obrazložitev

To razlikovanje je pomembno, ker so lahko s prenosom povezane bolj zapletene tehnične 
prilagoditve, odvisne od posamezne infrastrukture.

Predlog spremembe 72
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Brez poseganja v najkrajši pogodbeni 
rok nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da pogoji in postopki 
prekinitve pogodbe nimajo zaviralnega 
učinka na menjavo ponudnika storitev.

6. Brez poseganja v razumen najkrajši 
pogodbeni rok nacionalni regulativni 
organi zagotovijo, da pogoji in postopki 
prekinitve pogodbe nimajo zaviralnega 
učinka na menjavo ponudnika storitev.

Or. en

Obrazložitev

Najkrajši pogodbeni roki morajo biti razumni in ne smejo ovirati konkurence.

Predlog spremembe 73
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2002/22/ES
Člen 31 – odstavek 1 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih ali
televizijskih oddaj v javnosti, naložijo 
ustrezne obveznosti izvajanja prenosa 
posebnih radijskih in televizijskih 
radiodifuzijskih kanalov in storitev 
dostopnosti, kadar znatno število končnih 
uporabnikov takih omrežij ta uporablja kot 
svoje glavno sredstvo za sprejem radijskih 
in televizijskih oddaj. Take obveznosti se 
naložijo samo, če so potrebne za izpolnitev 
ciljev v splošnem interesu, ki jih jasno in 
posebej opredeli vsaka država članica v 
svoji nacionalni zakonodaji, ter morajo 
biti sorazmerne in pregledne.

1. Države članice lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih in
avdiovizualnih medijskih storitev v 
javnosti, naložijo ustrezne obveznosti 
izvajanja prenosa posebnih avdiovizualnih 
medijskih storitev in dopolnilnih storitev, 
kadar znatno število končnih uporabnikov 
takih omrežij ta uporablja kot svoje glavno 
sredstvo za sprejem radijskih in 
avdiovizualnih medijskih storitev. Take 
obveznosti se naložijo samo, če so 
potrebne za izpolnitev ciljev v splošnem 
interesu, ki jih jasno in posebej opredeli 
vsaka država članica, ter morajo biti 
sorazmerne in pregledne.

Or. de
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Obrazložitev

Področje uporabe mora biti usklajeno z direktivo o razširjanju televizijskih programov. 
Področje uporabe pravil o obveznosti prenosa iz člena 31 je preozko in v nasprotju s ciljem 
paketa o telekomunikacijah, tj. okrepitvijo pravic potrošnikov in uporabnikov. Obravnavane 
so le storitve, ki izboljšujejo dostopnost za invalidne osebe. Poleg tega bi se morala pravila o 
obveznosti prenosa uporabljati tudi za druge skupine, kot so jezikovne manjšine, ali 
dopolnilne storitve, namenjene javnosti (radiotekst, teletekst, spored).

Predlog spremembe 74
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2002/22/ES
Člen 31 – odstavek 1 – tretji pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pregledajo obveznosti 
prenosa najmanj vsaka tri leta.

Države članice redno pregledajo 
obveznosti prenosa.

Or. de

Obrazložitev

Ker imajo države članice na voljo različne pravne instrumente, ni ustrezna vseevropska 
določba o tem, kako pogosti naj bi bili pregledi obveznosti prenosa.

Predlog spremembe 75
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2002/22/ES
Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Brez poseganja v uporabo Direktive 
1999/5/ES in zlasti zahtev glede 
invalidnosti na podlagi člena 3(3)(f) ter z 
namenom, da se končnim uporabnikom 
invalidom zagotovi boljši dostop do 

4. Brez poseganja v uporabo Direktive 
1999/5/ES in zlasti zahtev glede 
invalidnosti na podlagi člena 3(3)(f) ter z 
namenom, da se končnim uporabnikom 
invalidom zagotovi boljši dostop do 
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elektronskih komunikacijskih storitev in 
opreme lahko Komisija, po posvetovanju z 
organom, sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe za obravnavanje vprašanj 
iz poročila iz odstavka 3, ki sledi javnemu 
posvetovanju. Ti ukrepi, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 37(2). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 37(3).

elektronskih komunikacijskih storitev in 
opreme lahko Komisija sprejme smernice 
in ustrezne tehnične izvedbene ukrepe za 
obravnavanje vprašanj iz poročila iz 
odstavka 3, ki sledi javnemu posvetovanju.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s sedanjim pravnim okvirom se odbor za komunikacije uporablja za tehnične 
prilagoditve prilog v skladu s členom 35 direktive št. 2002/22/ES. V novem pravnem okviru se 
to ne sme spremeniti. Če bi uporabili postopek komitologije v skladu s členom 37(2) in (3), bi 
lahko veliko področij uredili brez zakonodajnega postopka. Komisija lahko pripravi smernice, 
ki lahko pomagajo pri izmenjavi dobre prakse. Organ, ki je določen v predlogu Komisije 
KOM (2007)699, ni zaželen.

Predlog spremembe 76
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 24
Direktiva 2002/22/ES
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

V skladu s sedanjim pravnim okvirom se odbor za komunikacije uporablja za tehnične 
prilagoditve prilog v skladu s členom 35 direktive št. 2002/22/ES. V novem pravnem okviru se 
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to ne sme spremeniti. Če bi uporabili postopek komitologije, ki vključuje pravico Evropskega 
parlamenta do pregleda, bi lahko veliko področij uredili brez običajnega zakonodajnega 
postopka, tj. brez študije o oceni učinka in brez javne razprave. Vendar lahko Komisija 
pripravi smernice, ki lahko pomagajo pri izmenjavi dobre prakse.

Predlog spremembe 77
Herbert Reul

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 24
Direktiva 2002/22/ES
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob 
upoštevanju določb člena 8 sklepa.

črtano

Or. de

Obrazložitev

V skladu s sedanjim pravnim okvirom se odbor za komunikacije uporablja za tehnične 
prilagoditve prilog v skladu s členom 35 direktive št. 2002/22/ES. V novem pravnem okviru se 
to ne sme spremeniti. Če bi uporabili postopek komitologije v nujnem postopku, bi lahko 
veliko področij uredili brez običajnega zakonodajnega postopka, tj. brez študije o oceni 
učinka in brez javne razprave. Vendar lahko Komisija pripravi smernice, ki lahko pomagajo 
pri izmenjavi dobre prakse.

Predlog spremembe 78
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka (b)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 

‘3. V primeru kršitve varnosti s strani 
ponudnika javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki povzroči 
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dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev v Skupnosti, 
ponudnik javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev zadevnega 
naročnika in nacionalni regulativni organ 
nemudoma obvesti o taki kršitvi. Obvestilo 
naročniku vsebuje najmanj opis narave 
kršitve in priporočene ukrepe za ublažitev 
morebitnih negativnih učinkov. Obvestilo 
nacionalnemu regulativnemu organu 
poleg tega vsebuje tudi opis posledic in 
ukrepov, ki jih je ponudnik sprejel za 
obravnavanje kršitve.

naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev v Skupnosti, 
ponudnik javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev nacionalni 
regulativni organ nemudoma obvesti o taki 
kršitvi. Obvestilo vsebuje opis narave 
kršitve in njene posledice ter ukrepe, ki jih 
je ponudnik sprejel za obravnavanje 
kršitve, ter priporočene ukrepe za 
ublažitev morebitnih negativnih učinkov. 
Nacionalni regulativni organ odloči, ali 
naj ponudnik javno dostopnih 
elektronskih komunikacijskih storitev 
obvesti naročnika, ki ga zadeva kršitev. 
Komisija lahko po posvetovanju z [xxx] 
sprejme ustrezne usklajevalne ukrepe za 
zagotovitev usklajenega pristopa na ravni 
Skupnosti. Po potrebi zadevni nacionalni 
regulativni organ o kršitvi obvesti 
nacionalne regulativne organe v drugih 
državah članicah in [xxx]. Kadar je 
razkritje kršitve v javnem interesu, lahko 
nacionalni regulativni organ obvesti 
javnost. Nacionalni regulativni organ 
Komisiji vsake tri mesece predloži zbirno 
poročilo o prejetih obvestilih in ukrepih, 
sprejetih v skladu s tem odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev so odgovorni za obvestila o kršitvah varnosti 
le, če je bila kršitev povzročena na podlagi njihovih dejanj in ne dejanj tretje osebe. Poleg 
tega lahko obveščanje vseh naročnikov o vsaki kršitvi ustvari nepotrebno zmedo. Odločitev o 
tem, ali so tveganje za varnost in njegove morebitne posledice dovolj resni, da so potrebni 
preventivni ukrepi, morajo sprejeti nacionalni regulativni organi. Komisija spremlja kršitve 
varnosti in ukrepe, ki jih sprejmejo nacionalni regulativni organi za preprečitev škodljivih 
posledic, ki jih lahko povzročijo ali bi jih lahko povzročile kršitve.



AM\718824SL.doc 45/51 PE404.785v01-00

SL

Predlog spremembe 79
Erika Mann

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka (b)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev v Skupnosti, 
ponudnik javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev zadevnega 
naročnika in nacionalni regulativni organ 
nemudoma obvesti o taki kršitvi. Obvestilo 
naročniku vsebuje najmanj opis narave 
kršitve in priporočene ukrepe za ublažitev 
morebitnih negativnih učinkov. Obvestilo 
nacionalnemu regulativnemu organu poleg 
tega vsebuje tudi opis posledic in ukrepov, 
ki jih je ponudnik sprejel za obravnavanje 
kršitve.

3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev v Skupnosti, 
ponudnik javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev zadevnega 
naročnika in nacionalni regulativni organ 
nemudoma obvesti o taki kršitvi. Obvestilo 
naročniku vsebuje najmanj opis narave 
kršitve in priporočene ukrepe za ublažitev 
morebitnih negativnih učinkov. Obvestilo 
nacionalnemu regulativnemu organu poleg 
tega vsebuje tudi opis posledic in ukrepov, 
ki jih je ponudnik sprejel za obravnavanje 
kršitve.

Za kršitev varnosti se šteje, da povzroča 
veliko škodo le, če zadeva posebno 
kaznivo dejanje.
Če so s tehničnimi ali procesnimi sredstvi 
podatki postali neuporabni v takšnem 
obsegu, da je tveganje izgube nizko ali ga 
skoraj ni, se kršitev varnosti podatkov ne 
sme šteti kot povzročitev velike škode za 
končnega uporabnika, vendar je treba na 
zahtevo zagotoviti utemeljitev.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – točka (b)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, 
izgubo, spremembo, nepooblaščeno 
razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki 
so poslani, shranjeni ali kako drugače 
obdelani v zvezi z zagotavljanjem javno 
razpoložljivih komunikacijskih storitev v 
Skupnosti, ponudnik javno dostopnih 
elektronskih komunikacijskih storitev 
zadevnega naročnika in nacionalni 
regulativni organ nemudoma obvesti o taki 
kršitvi. Obvestilo naročniku vsebuje 
najmanj opis narave kršitve in priporočene 
ukrepe za ublažitev morebitnih negativnih 
učinkov. Obvestilo nacionalnemu 
regulativnemu organu poleg tega vsebuje 
tudi opis posledic in ukrepov, ki jih je 
ponudnik sprejel za obravnavanje kršitve.

3. V primeru hude kršitve varnosti, ki 
povzroči nepooblaščeno razkritje ali dostop 
do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
elektronskih komunikacijskih storitev v 
Skupnosti, in škoduje potrošniku, 
ponudnik javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev zadevnega 
naročnika in nacionalni regulativni organ 
nemudoma obvesti o taki kršitvi. Obvestilo 
naročniku vsebuje najmanj opis narave 
kršitve in priporočene ukrepe za ublažitev 
morebitnih negativnih učinkov. Obvestilo 
nacionalnemu regulativnemu organu poleg 
tega vsebuje tudi opis posledic in ukrepov, 
ki jih je ponudnik sprejel za obravnavanje 
kršitve.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost glede obvestila o kršitvi varnosti mora biti sorazmerna z nastalo kršitvijo.

Predlog spremembe 81
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4
Direktiva 2002/58/ES
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da je 3. Države članice zagotovijo, da je 
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shranjevanje podatkov ali pridobivanje 
dostopa do podatkov, shranjenih v 
terminalski opremi naročnika ali 
uporabnika, dovoljeno samo pod pogojem, 
da sta naročnik ali uporabnik jasno in 
izčrpno obveščena v skladu z Direktivo 
95/46/ES, med drugim o namenih 
obdelave, in da mu kontrolor podatkov 
zagotovi pravico do zavrnitve take 
obdelave. To ne prepreči nobenega 
tehničnega shranjevanja ali dostopa 
izključno za namen opravljanja ali lajšanja 
prenosa sporočila prek elektronskega 
komunikacijskega omrežja, ali če je nujno 
potrebno za zagotovitev storitve 
informacijske družbe, ki jo naročnik ali 
uporabnik izrecno zahtevata.

shranjevanje podatkov ali pridobivanje 
dostopa do podatkov, shranjenih v 
terminalski opremi naročnika ali 
uporabnika, dovoljeno samo pod pogojem, 
da sta naročnik ali uporabnik v to 
predhodno privolila na podlagi jasnih in
izčrpnih informacij v skladu z Direktivo 
95/46/ES, med drugim o namenih 
obdelave, in da mu kontrolor podatkov 
zagotovi pravico do zavrnitve take 
obdelave. To ne prepreči nobenega 
tehničnega shranjevanja ali dostopa 
izključno za namen opravljanja ali lajšanja 
prenosa sporočila prek elektronskega 
komunikacijskega omrežja, ali če je nujno 
potrebno za zagotovitev storitve 
informacijske družbe, ki jo naročnik ali 
uporabnik izrecno zahtevata. Predhodno 
privolitev naročnika je treba vedno 
zahtevati ločeno od njegovega soglasja s 
splošnimi določbami.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba osebnih informacij je v elektronskem komunikacijskem okolju zelo razširjena. Pred 
dostopom do informacij je treba predhodno privolitev naročnika zahtevati ločeno od 
njegovega soglasja z vsemi drugimi pogoji.

Predlog spremembe 82
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen 6(3) se nadomesti z naslednjim:
„3. Za namen trženja elektronskih 
komunikacijskih storitev ali zagotovitve 
storitev z dodano vrednostjo lahko 
ponudnik javno razpoložljive 
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elektronske komunikacijske storitve 
obdela podatke iz odstavka 1 v obsegu in 
trajanju, ki sta potrebna za takšne 
storitve ali trženje, če naročnik ali 
uporabnik, na katerega se podatki 
nanašajo, da predhodno privolitev. 
Uporabniki ali naročniki so jasno in 
izčrpno obveščeni o možnosti, da kadar 
koli umaknejo privolitev za obdelavo 
podatkov o prometu. Postopki za umik 
privolitve so preprosti in nezapleteni.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba osebnih informacij je v elektronskem komunikacijskem okolju zelo razširjena. Pred 
dostopom do podatkov je treba zahtevati predhodno privolitev naročnika.

Predlog spremembe 83
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Člen 9(1) se nadomesti z naslednjim:
„1. Kadar se podatki o lokaciji, razen 
podatkov o prometu, ki se nanašajo na 
uporabnike ali naročnike javnih 
komunikacijskih omrežij ali javno 
razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, dajo 
obdelovati, se smejo takšni podatki 
obdelati šele potem, ko postanejo 
anonimni in s predhodno privolitvijo 
uporabnikov ali naročnikov in to v 
obsegu in trajanju, ki sta potrebna za 
izvedbo storitve z dodano vrednostjo. 
Ponudnik storitve mora pred 
pridobitvijo njihove privolitve obvestiti 
uporabnike ali naročnike o vrsti 
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podatkov v zvezi z lokacijo, razen 
podatkov o prometu, ki bodo obdelani, o 
namenih in trajanju obdelave in ali bodo 
podatki poslani tretji osebi za namen 
izvedbe storitve z dodano vrednostjo. 
Uporabniki ali naročniki so jasno in 
izčrpno obveščeni o možnosti, da kadar 
koli umaknejo privolitev za obdelavo 
podatkov o lokaciji, razen podatkov o 
prometu. Postopki za umik privolitve so 
preprosti in nezapleteni. 

Or. en

Obrazložitev

Uporaba osebnih informacij je v elektronskem komunikacijskem okolju zelo razširjena. Pred 
dostopom do podatkov je treba zahtevati predhodno privolitev naročnika.

Predlog spremembe 84
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4 c (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Člen 12(2) se nadomesti z 
naslednjim:
„2. Države članice zagotovijo, da se v 
primeru samodejne vključitve osebnih 
podatkov, ki se nanašajo na končne 
uporabnike elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev, v imeniške zbirke 
podatkov končnim uporabnikom zagotovi 
učinkovita možnost umika ali omejitve teh 
podatkov in so v nasprotnem primeru 
končni uporabniki, ko zahtevajo storitev 
in potem v rednih časovnih presledkih, 
izrecno vprašani, ali želijo, da se ustrezne 
informacije vključijo v imeniške zbirke 
podatkov, in na kakšen način. Poleg tega 
se končnim uporabnikom omogoči, da se 
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informacije, ki se ne razkrijejo 
uporabnikom imeniških storitev, vključijo 
v zbirko podatkov in da preverijo, 
popravijo ali odstranijo take podatke. 
Nevključitev v javni imenik naročnikov, 
preverjanje, popravki ali odstranitev 
osebnih podatkov iz imenika so 
brezplačni.“

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki imeniških storitev tako olajšajo komunikacije s potrošniki elektronskih 
komunikacijskih storitev, ne da bi ogrozili zasebnost, tako sta cilja vključenosti in zasebnosti 
bolje izpolnjena. Vzpostaviti je treba mehanizme, ki zagotavljajo uveljavljanje pravice 
končnih uporabnikov glede vključitve v imeniške zbirke podatkov na navedene načine, da se s 
tem zagotovi izčrpnost imeniških storitev v skladu z uvodno izjavo 11 direktive o univerzalnih 
storitvah.

Predlog spremembe 85
Reino Paasilinna

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4 d (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Člen 13(1) se nadomesti z 
naslednjim:
1. Uporaba avtomatičnih klicnih 
sistemov brez človekovega posega (klicni 
avtomati), faksimilnih naprav (faksov) 
ali elektronske pošte za namene 
neposrednega trženja je dovoljena samo 
za naročnike, ki dajo za to predhodno 
privolitev. Samodejni prenos 
nenaročenih komercialnih sporočil v 
radijsko opremo ali telekomunikacijsko 
terminalsko opremo fizičnih oseb se lahko 
dovoli le z njihovo predhodno privolitvijo.

Or. en



AM\718824SL.doc 51/51 PE404.785v01-00

SL

Obrazložitev

Obseg nenaročenih sporočil je treba posodobiti glede na tehnološki razvoj, ker zdaj obstajajo 
naprave, ki lahko komunicirajo druga z drugo, pri tem pa se ne uporablja javno 
komunikacijsko omrežje.

Predlog spremembe 86
Ivo Belet

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4 e (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) Črta se odstavek 2 člena 13.

Or. en

Obrazložitev

Ker so se nenaročena sporočila v internetu zelo razširila, se morajo potrošniki nanje vedno 
naročiti.
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