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Predlog spremembe 24
Astrid Lulling

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice morajo v prihodnjih IP 
omrežjih, kjer je zagotavljanje storitve 
lahko ločeno od zagotavljanja omrežja, 
določiti najbolj ustrezne ukrepe za 
zagotovitev razpoložljivosti javno 
dostopnih telefonskih storitev, ki se 
zagotavljajo z uporabo javnih 
komunikacijskih omrežij in neprekinjenega 
dostopa do storitev v sili v primerih 
katastrofalnega razpada omrežja ali višje 
sile.

(17) Države članice morajo v prihodnjih IP 
omrežjih, kjer je zagotavljanje storitve 
lahko ločeno od zagotavljanja omrežja,
določiti najbolj ustrezne ukrepe za 
zagotovitev razpoložljivosti javno 
dostopnih telefonskih storitev, ki se 
zagotavljajo z uporabo javnih 
komunikacijskih omrežij in neprekinjenega 
dostopa do storitev v sili v primerih 
katastrofalnega razpada omrežja ali višje 
sile ob upoštevanju tehničnih težav pri 
zagotavljanju takšnih storitev in dejstva, 
da to ne sme postati preveliko breme ali 
ovira za razvoj inovativnih storitev in 
aplikacij.

Or. en

Obrazložitev

Uredba javno razpoložljive telefonske storitve se mora nanašati na to telefonsko storitev in na 
tiste, ki nudijo skoraj enakovredno nadomestitev za tradicionalne maloprodajne telefonske 
storitve, kjer lahko pride do zmede med potrošniki in kjer je upravičena visoka stopnja 
zaščite, vključno v povezavi z dostopom do nujnih storitev.

Zdi se, da uporabniki ne pričakujejo dostopa do nujnih storitev pri storitvah, ki so neodvisne 
od omrežja, ne nudijo tradicionalnih telefonskih storitev ali skoraj enakovredne nadomestitve 
za tradicionalne telefonske storitve. Namen predlagane možnosti je, da odločba ne bo 
vplivala na te posebne storitve.
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Predlog spremembe 25
Astrid Lulling

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Končni uporabniki morajo imeti 
možnost klicati ali imeti dostop do storitev 
v sili, ki jih zagotavlja vsaka telefonska 
storitev, ki lahko odpravlja glasovne klice z 
uporabo številke ali številk iz državnega ali 
mednarodnega načrta telefonskega 
oštevilčenja. Službe za storitve v sili bi 
morale imeti možnost obravnavati klice na 
številko 112“ in nanje odgovarjati vsaj tako 
hitro in učinkovito kot klice na druge 
nacionalne številke klica v sili. Da se 
izboljša raven zaščite in varnosti 
državljanov, ki potujejo v Evropski uniji, je 
treba povečati ozaveščenost o številki 
112“. V ta namen bi bilo treba državljane v 
celoti obvestiti, da se številka 112“ lahko 
uporablja kot enotna številka za klic v sili, 
ko potujejo po kateri koli državi članici, 
zlasti s pomočjo informacij na 
mednarodnih avtobusnih terminalih, 
železniških postajah, v pristaniščih ali na 
letališčih ter v telefonskih imenikih, v 
javnih telefonskih govorilnicah, v gradivu 
za naročnike in na računih. Treba je 
okrepiti obveznost posredovanja informacij 
o lokaciji kličočega, da se poveča zaščita 
državljanov Evropske unije. Zlasti bi 
morali operaterji zagotoviti, da se 
informacije o lokaciji kličočega 
posredujejo službam za storitve v sili v 
načinu pritisni“. Kot odziv na tehnološki 
razvoj, vključno z razvojem, ki omogoča 
vedno večjo točnost in natančnost 
informacije o lokaciji, bi morala imeti 
Komisija možnost, da sprejme tehnične 
izvedbene ukrepe za zagotovitev 
učinkovite uporabe številke 112“ v 
Skupnosti v korist državljanov Evropske 
unije.

(19) Končni uporabniki morajo imeti 
možnost klicati ali imeti dostop do storitev 
v sili, ki jih zagotavlja vsaka telefonska 
storitev, ki lahko odpravlja in sprejema
glasovne klice z uporabo številke ali 
številk iz državnega ali mednarodnega 
načrta telefonskega oštevilčenja. Službe za 
storitve v sili bi morale imeti možnost 
obravnavati klice na številko 112“ in nanje 
odgovarjati vsaj tako hitro in učinkovito 
kot klice na druge nacionalne številke klica 
v sili. Da se izboljša raven zaščite in 
varnosti državljanov, ki potujejo v 
Evropski uniji, je treba povečati 
ozaveščenost o številki 112“. V ta namen 
bi bilo treba državljane v celoti obvestiti, 
da se številka 112“ lahko uporablja kot 
enotna številka za klic v sili, ko potujejo po 
kateri koli državi članici, zlasti s pomočjo 
informacij na mednarodnih avtobusnih 
terminalih, železniških postajah, v 
pristaniščih ali na letališčih ter v 
telefonskih imenikih, v javnih telefonskih 
govorilnicah, v gradivu za naročnike in na 
računih. Treba je okrepiti obveznost 
posredovanja informacij o lokaciji 
kličočega, da se poveča zaščita državljanov 
Evropske unije. Zlasti bi morali operaterji 
zagotoviti, da se informacije o lokaciji 
kličočega posredujejo službam za storitve v 
sili v načinu pritisni“. Te storitve morajo 
biti namenjene zagotavljanju varnosti 
uporabnikov, hkrati pa ne smejo biti 
nepravično breme za ponudnike ali ovirati 
razvoj storitev in aplikacij.
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Or. en

Obrazložitev

Ponovna vključitev izraza »in sprejema« pojasnjuje, da bodo vključene le zadevne storitve in 
ne storitve, ki so nove in neodvisne od omrežja, ki ne nudijo tradicionalnih telefonskih storitev 
ali skoraj enakovredne nadomestitve za tradicionalne telefonske storitve in pri katerih se zdi, 
da uporabniki ne pričakujejo dostopa do nujnih storitev.

Izboljšanje varstva uporabnikov ne sme ovirati inovacij ali postati nepravično in 
neutemeljeno breme za ponudnike.

Predlog spremembe 26
Piia-Noora Kauppi

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 

(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 
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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 
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.

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 vsakih 
18 mesecev, potrebno pa bi bilo tudi javno 
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.

Or. en

Obrazložitev

Kabelski operaterji v velikem številu držav se še vedno soočajo s številnimi obveznostmi 
prenosa in so žrtve neskladnega in še vedno nepopolnega izvajanja člena 31 iz veljavnega 
okvira. Predlog Komisije za redni pregled vseh nacionalnih obveznosti prenosa je sprejemljiv, 
vendar je redni pregled na vsake tri leta predolgo obdobje ter se mora izvajati bolj pogosto, 
in sicer vsakih 18 mesecev.

Predlog spremembe 27
Piia-Noora Kauppi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Pri določanju podrobnih pravil o 
obliki zapisa in postopkih, ki se uporabljajo 
za priglasitev kršitev varnosti, je treba 
ustrezno upoštevati okoliščine kršitve, 
vključno s tem, ali so bili osebni podatki 
zaščiteni s kodo ali z drugimi sredstvi, ki 
učinkovito zmanjšujejo verjetnost lažnega 
prikazovanja identitete ali drugih oblik 
zlorabe. Poleg tega morajo taka pravila in 
postopki upoštevati zakonite interese
organov kazenskega pregona, če bi 
zgodnje razkritje lahko oviralo preiskavo
okoliščin kršitve.

(32) Pri določanju podrobnih pravil o 
obliki zapisa in postopkih, ki se uporabljajo 
za priglasitev kršitev varnosti, je treba 
ustrezno upoštevati okoliščine kršitve, 
vključno s tem, ali so bili osebni podatki 
zaščiteni s kodo ali z drugimi sredstvi, ki 
učinkovito zmanjšujejo verjetnost lažnega 
prikazovanja identitete ali drugih oblik 
zlorabe. Pravila in postopki ne smejo 
ovirati preiskave okoliščin kršitve, ki jo 
izvajajo organi kazenskega pregona.
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Or. en

Obrazložitev

Terminalska oprema je najšibkejši člen omrežja in mora biti zato dobro zaščitena. Končni 
uporabniki morajo poznati tveganja, katerim so izpostavljeni pri uporabi interneta, prenosih z 
interneta in pri uporabi programske opreme ali nosilcev shranjevanja podatkov. Končni 
uporabniki se morajo tudi zavedati teh tveganj in ustrezno zaščititi svojo terminalsko opremo. 
Države članice pa morajo spodbujati ozaveščenost na tem področju.

Predlog spremembe 28
Piia-Noora Kauppi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Programska oprema, ki prikrito 
spremlja dejanja uporabnika in/ali uničuje 
uporabnikovo terminalsko opremo v korist 
tretje stranke (tako imenovana vohunska 
programska oprema“), lahko resno ogroža 
zasebnost uporabnikov. Treba je zagotoviti 
visoko in enako raven varstva zasebnosti 
uporabnikov, ne glede na to ali so 
nezaželeni vohunski programi preneseni 
sami od sebe prek elektronskih 
komunikacijskih omrežij, ali pa se 
dostavijo in namestijo skriti v programski 
opremi, ki se nahaja na drugih zunanjih 
nosilcih shranjevanja podatkov, kot so 
zgoščenke, CD-ROMi, USB ključi.

(34) Programska oprema, ki prikrito 
spremlja dejanja uporabnika in/ali uničuje 
uporabnikovo terminalsko opremo v korist 
tretje stranke (tako imenovana vohunska 
programska oprema“), lahko resno ogroža 
zasebnost uporabnikov. Treba je zagotoviti 
visoko in enako raven varstva zasebnosti 
uporabnikov, ne glede na to ali so 
nezaželeni vohunski programi preneseni 
sami od sebe prek elektronskih 
komunikacijskih omrežij, ali pa se 
dostavijo in namestijo skriti v programski 
opremi, ki se nahaja na drugih zunanjih 
nosilcih shranjevanja podatkov, kot so 
zgoščenke, CD-ROMi, USB ključi. Države 
članice morajo končne uporabnike 
spodbujati, da naredijo vse, kar je 
potrebno za zaščito njihove terminalske 
opreme pred virusi in vohunsko 
programsko opremo.

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 4.
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Predlog spremembe 29
Pervenche Berès

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V tej direktivi so določene pravice 
končnih uporabnikov in ustrezne 
obveznosti podjetij pri zagotavljanju javno 
dostopnih elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev. V zvezi z 
zagotavljanjem univerzalne storitve v 
okolju odprtih in konkurenčnih trgov ta 
direktiva opredeljuje minimalni nabor 
storitev določene kakovosti, do katerih 
imajo ob upoštevanju posebnih nacionalnih 
pogojev dostop vsi končni uporabniki po 
dostopni ceni, ne da bi se s tem izkrivljala 
konkurenca. V tej direktivi so določene 
tudi obveznosti glede zagotavljanja 
nekaterih obveznih storitev.

2. V tej direktivi so določene pravice 
končnih uporabnikov in ustrezne 
obveznosti podjetij pri zagotavljanju javno 
dostopnih elektronskih komunikacijskih 
omrežij in storitev. V zvezi z 
zagotavljanjem univerzalne storitve v 
okolju odprtih in konkurenčnih trgov ta 
direktiva opredeljuje minimalni nabor 
storitev določene kakovosti, do katerih 
imajo ob upoštevanju stanja tehnologije, 
posebnih nacionalnih pogojev dostop vsi 
končni uporabniki po dostopni ceni, ne da 
bi se s tem izkrivljala konkurenca. V tej 
direktivi so določene tudi obveznosti glede 
zagotavljanja nekaterih obveznih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora zagotoviti univerzalne storitve in tudi, da ponudniki storitev glede tega 
izpolnjujejo svoje obveznosti.

Predlog spremembe 30
Bernhard Rapkay

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2002/22/ES
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da vsaj eno 1. Države članice zagotovijo, da vsaj eno 
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podjetje izpolnjuje utemeljene zahteve za 
priključitev na javno komunikacijsko 
omrežje na fiksni lokaciji. 

podjetje izpolnjuje utemeljene zahteve za 
priključitev na javno komunikacijsko 
omrežje na fiksni lokaciji ali priključitev 
na celično omrežje.

Or. en

Predlog spremembe 31
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2002/22/ES
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zagotovljeni priključek mora podpirati 
govorne faksimilne in podatkovne 
komunikacije z dovolj velikimi 
podatkovnimi hitrostmi, da omogočajo 
funkcionalen dostop do interneta, pri čemer 
se upoštevajo prevladujoče tehnologije, ki 
jih uporablja večina naročnikov, in 
tehnična izvedljivost.

2. Zagotovljeni priključek mora podpirati 
govorne faksimilne in podatkovne 
komunikacije z dovolj velikimi 
podatkovnimi hitrostmi, da omogočajo 
funkcionalen dostop do interneta, pri čemer 
se upoštevajo prevladujoče tehnologije, ki 
jih uporablja večina naročnikov, in 
tehnična izvedljivost.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ne zadeva slovenske različice besedila.

Predlog spremembe 32
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2002/22/ES
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da vsaj eno 
podjetje izpolnjuje utemeljene zahteve za 

3. Države članice zagotovijo, da vsaj eno 
podjetje izpolnjuje utemeljene zahteve za 
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zagotavljanje telefonske storitve prek 
omrežne povezave iz odstavka 1, ki 
omogoča odpravljanje in sprejemanje 
medkrajevnih in mednarodnih klicev in 
klicev storitev v sili na številko‚112.“

zagotavljanje telefonske storitve prek 
omrežne povezave iz odstavka 1, ki 
omogoča govorne, faksimilne in 
podatkovne komunikacije z dovolj 
velikimi podatkovnimi hitrostmi, da 
omogočajo funkcionalen dostop do 
interneta, pri čemer se upoštevajo 
prevladujoče tehnologije, ki jih uporablja 
večina naročnikov, in tehnična 
izvedljivost.

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 6.

Predlog spremembe 33
Bernhard Rapkay

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2002/22/ES
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da vsaj eno 
podjetje izpolnjuje utemeljene zahteve za 
zagotavljanje telefonske storitve prek 
omrežne povezave iz odstavka 1, ki 
omogoča odpravljanje in sprejemanje 
medkrajevnih in mednarodnih klicev in 
klicev storitev v sili na številko „112“.

3. Države članice zagotovijo, da vsaj eno 
podjetje izpolnjuje utemeljene zahteve za 
zagotavljanje telefonske in podatkovne 
storitve prek omrežne povezave iz 
odstavka 1, ki omogoča odpravljanje in 
sprejemanje medkrajevnih in mednarodnih 
klicev, podatkov in klicev storitev v sili na 
številko „112“.

Or. en

Obrazložitev

Poleg telefonskih storitev morajo biti zagotovljene tudi podatkovne storitve. 
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Predlog spremembe 34
Piia-Noora Kauppi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2002/22/ES
Člena 18 in 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 18 in 19 se črtata. Člen 18 se črta.

Or. en

Obrazložitev

Izbira in predizbira operaterja sta pomembni orodji za uveljavljanje konkurence in 
zagotavljanje dostopa vsem potrošnikom do komunikacijskih storitev.

Predlog spremembe 35
Piia-Noora Kauppi

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.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Predlog spremembe 36
Bernhard Rapkay

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
končnim uporabnikom in potrošnikom v 
skladu z določbami Priloge II na voljo 
pregledne, primerljive, ustrezne in 
najnovejše informacije o veljavnih cenah in 
tarifah ter o standardnih določilih in 
pogojih za dostop do storitev, ki so 
določene v členih 4, 5, 6 in 7, in njihovo 
uporabo.

1. Države članice zagotovijo, da so 
končnim uporabnikom in potrošnikom v 
skladu z določbami Priloge II na voljo 
pregledne, primerljive, ustrezne in 
najnovejše informacije o veljavnih cenah in 
tarifah ter o standardnih določilih in 
pogojih. Te informacije se objavijo v 
lahko dostopni obliki.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost je bistvenega pomena za vse telekomunikacijske storitve, zato morajo biti 
informacije objavljene v dostopni obliki.
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Predlog spremembe 37
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2002/22/ES
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev razpoložljivosti
javno dostopnih telefonskih storitev, ki se 
zagotavljajo prek javnih komunikacijskih 
omrežij v primerih katastrofalnega razpada 
omrežja ali višje sile. Države članice 
zagotovijo, da podjetja, ki zagotavljajo 
javno dostopne telefonske storitve, 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev neprekinjenega dostopa do 
storitev v sili.

Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da ponudniki 
storitev izpolnjujejo svoje obveznosti glede 
univerzalne storitve, predvsem z 
razpoložljivostjo javno dostopnih 
telefonskih storitev, ki se zagotavljajo prek 
javnih komunikacijskih omrežij, zlasti v 
primerih katastrofalnega razpada omrežja 
ali višje sile. Države članice zagotovijo, da 
podjetja, ki zagotavljajo javno dostopne 
telefonske storitve, sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev neprekinjenega 
dostopa do storitev v sili.

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 6.

Predlog spremembe 38
Astrid Lulling

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 

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, 
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v sili. zagotovijo dostop do storitev v sili, do 
mere, ki je tehnično izvedljiva.

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe 39
Bernhard Rapkay

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 6

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. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da najkrajši čas veljavnosti 
pogodb ter pogoji in postopki prekinitve 
pogodbe nimajo zaviralnega učinka na 
menjavo ponudnika storitev.“

Or. en

Predlog spremembe 40
Bernhard Rapkay

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice zagotovijo, da najkrajši 
čas veljavnosti pogodb, sklenjenih med 
naročniki in podjetji, ki nudijo 
elektronske komunikacijske storitve, ne 
presega 12 mesecev.
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Or. en

Predlog spremembe 41
Piia-Noora Kauppi

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

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 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.

Države članice pregledajo obveznosti iz 
prvega pododstavka najpozneje v enem 
letu od datuma za izvedbo akta o 
spremembah, razen če so države članice 
tak pregled opravile v predhodnih dveh 
letih.

Države članice pregledajo obveznosti iz 
prvega pododstavka najpozneje v enem 
letu od datuma za izvedbo akta o 
spremembah.

Države članice pregledajo obveznosti 
prenosa najmanj vsaka tri leta.

Države članice pregledajo obveznosti 
prenosa najmanj vsakih 18 mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 3.
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Predlog spremembe 42
Bernhard Rapkay

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20 – točka b
Direktiva 2002/22/ES
Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice Komisiji in organu
predložijo letno poročilo o sprejetih 
ukrepih in napredku na področju 
izboljšanja medobratovalnosti ter uporabe 
in dostopa končnih uporabnikov invalidov 
do elektronskih komunikacijskih storitev in 
terminalske opreme.

3. Države članice Komisiji predložijo letno 
poročilo o sprejetih ukrepih in napredku na 
področju izboljšanja medobratovalnosti ter 
uporabe in dostopa uporabnikov na 
splošno in zlasti končnih uporabnikov
invalidov do elektronskih komunikacijskih 
storitev in terminalske opreme. Ustrezno je 
treba upoštevati cilje politike in 
regulativna načela, določena v členu 8 
direktive 2002/21/ES.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da imajo uporabniki, vključno z uporabniki invalidi, starejšimi uporabniki 
in uporabniki s posebnimi družbenimi potrebami, največje koristi kar zadeva izbire, cene in 
kakovosti. 

Predlog spremembe 43
Piia-Noora Kauppi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – podtočka 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, 

3. V primeru resne kršitve varnosti, ki 
povzroči naključno nepooblaščeno razkritje 
ali dostop do osebnih podatkov, ki niso bili 
spremenjeni v nerazumljivo obliko s 
tehnološkimi sredstvi, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani med
zagotavljanjem javno razpoložljivih 
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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.

elektronskih komunikacijskih storitev v 
Skupnosti, ki lahko precej škoduje 
naročnikom, ponudnik javno dostopnih 
elektronskih komunikacijskih storitev, pri 
katerem so bili razkriti osebni podatki 
naročnikov, zadevnega naročnika in 
nacionalni regulativni organ, pri katerem 
je ustanovljen ponudnik, 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

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Predlog spremembe 44
Piia-Noora Kauppi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3 – podtočka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 – odstavek 4 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko
Komisija po posvetovanju z organom za 
evropski trg elektronskih komunikacij (v 
nadaljnjem besedilu‚ organ), in z 

4. Da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, Komisija 
po posvetovanju z organom za evropski trg 
elektronskih komunikacij (v nadaljnjem 
besedilu „organ“), z zadevnimi interesnimi 
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Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe, med drugim o 
okoliščinah, obliki zapisa in postopkih, ki 
se uporabljajo za zahteve glede informacij 
in obvestil iz tega člena.

skupinami, Evropskim nadzornikom za 
varstvo podatkov in javnostjo sprejme 
ustrezne tehnične izvedbene ukrepe, med 
drugim o okoliščinah, obliki zapisa in 
postopkih, ki se uporabljajo za zahteve 
glede informacij in obvestil iz tega člena. 

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 20.

Predlog spremembe 45
Bernhard Rapkay

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga II - točka 2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2 Standardne tarife z navedbo, kaj je 
vključeno v vsak tarifni element (npr. 
pristojbine za dostop, vse vrste pristojbin 
za uporabo, vzdrževanje), vključno s 
podrobnostmi o uporabljenih standardnih 
popustih ter posebnih in ciljanih tarifnih 
shemah. 

2.2 Standardne tarife z navedbo celotne 
cene naročene storitve, kaj je vključeno v 
vsak tarifni element (npr. pristojbine za 
dostop, vse vrste pristojbin za uporabo, 
vzdrževanje), vključno s podrobnostmi o 
uporabljenih standardnih popustih ter 
posebnih in ciljanih tarifnih shemah.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi, da potrošniki lahko nadzorujejo svoje izdatke in da pri nakupu niso zavedeni, 
mora biti jasno označena celotna cena naročene storitve.
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