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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije KOM(2007)0698 o spremembi obstoječih 
direktiv o univerzalnih storitvah (DUS) in pravicah državljanov (DPD) v sklopu revizije 
okvira EU za elektronska komunikacijska omrežja in storitve.

Resnična informacijska družba bi morala z dostopom do tehnologije in znanja ter s svobodo 
izbire vsakomur omogočiti sodelovanje. Nastop informacijske družbe prinaša nove 
odgovornosti za tiste, ki posredujejo informacije in omogočajo komunikacijo, pa tudi nove 
načine za uveljavljanje državljanskih pravic, predvsem za občutljive skupine prebivalstva 
(starejše osebe, invalide, ljudi, ki živijo sami ali so v socialnih težavah itd.), ki jim 
omogočajo, da lahko v polni meri izkoristijo razširjenost novih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij. Države članice bi morale zato ob podpori Komisije pomagati 
zagotoviti, da bo tehnologija dostopnejša državljanom in bo zadostovala povpraševanju v 
družbi.

Cilj predloga Komisije je (i) okrepiti in izboljšati varstvo potrošnikov in pravic uporabnikov 
na področju elektronskih komunikacij ter (ii) povečati varstvo zasebnosti in osebnih podatkov 
posameznikov na področju elektronskih komunikacij. Pripravljavka mnenja meni, da bi se s 
temi ukrepi še dodatno okrepilo zaupanje potrošnikov in uporabnikov v elektronske 
komunikacijske storitve, kar bi privedlo do boljše uporabe teh storitev in tako prispevalo k 
razvoju vsepovsod prisotne informacijske družbe. Za boljše doseganje teh ciljev pripravljavka 
mnenja predlaga spremembo predloga Komisije, zlasti na naslednjih področjih:

 Obveznosti prenosa: Glede na nove platforme in storitve in za to, da se državam 
članicam omogoči, da gledalcem in poslušalcem zagotovijo dostop do lineanih, po 
potrebi pa tudi nelinernih storitev, je treba obseg obveznosti „prenosa“ razširiti na 
avdiovizualne medijske storitve. Obveznost prenosa velja tudi za storitve, namenjene 
posebnim skupinam (podnaslavljanje), in dopolnilne storitve, namenjene javnosti kot 
celoti (radiotekst, teletekst, spored). (uvodna izjava 24; člen 1 – točka 19, ki 
spreminja člen 31 – odstavek 1, pododstavek 1 DUS)

 Zagotavljanje izbire in uresničevanje ciljev univerzalnih storitev; razvoj 
konkurence: Državam članicam bi bilo treba omogočiti, da opredelijo in uporabljajo 
pogoje za ponudnike univerzalnih storitev na „veleprodajni“ ravni, in sicer v 
okoliščinah, v katerih bi konkurenca zagotavljala izbiro in uresničevanje ciljev 
univerzalnih storitev na maloprodajni ravni. (člen 1 – točka 5 a (novo), ki spreminja 
člen 8 – odstavek 1 DUS; člen 1 – točka 7, ki spreminja člen 9 – odstavek 4 DUS) 
Poleg tega bi bilo treba regulativnim organom omogočiti, da v vmesnem obdobju, 
dokler pravna sredstva na veleprodajni ravni še ne učinkujejo v celoti, preprečijo 
dejavnosti, ki zavirajo nastop konkurence in upočasnjujejo njen razvoj. (člen 1 –
točka 10 – točka (a a) (novo), s katerim se v DUS vstavi člen 17 – odstavek 1 (novo))

 Jasne informacije potrošnikom o omejitvah glede uporabe storitev, aplikacij, 
naprav: Potrošnike bi bilo treba na jasen način obvestiti o vseh omejitvah, ki jim jih 
naložijo bodisi ponudniki storitev bodisi tretje strani glede dostopa do/uporabe vseh 
storitev, vsebin ali aplikacij, pa tudi o omejitvah njihovih naprav (npr. da telefon ne 
deluje s SIM kartico drugih operaterjev itd.). To je še posebej pomembno pri posebnih 
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ponudbah in paketih, ko za privlačno ceno pogosto veljajo določeni pogoji in 
omejitve. (člen 1 – točka 12, ki spreminja člen 20 – odstavek 2 – točko (b) DUS; člen 
1 – točka 12, ki spreminja člen 20 – odstavek 5 DUS)

 Preglednost informacij o tarifah: Potrošniki bi morali biti jasno obveščeni o 
veljavnih cenah/tarifah. To je še posebej pomembno pri posebnih ponudbah, paketih, 
ponudbah s pavšalno tarifo itd., ko potrošnik pogosto težko loči med cenami 
posameznih storitev. (člen 1 – točka 12, ki spreminja člen 21 – odstavek 4 DUS)

 Enakovreden dostop za potrošnike invalide: Nove določbe Komisije za uporabnike 
invalide so dobrodošle, vendar je treba obveznost zagotavljanja informacij o 
enakovrednem dostopu za končne uporabnike invalide še okrepiti. (člen 1 – točka 13 
– točka (a), ki spreminja člen 22 – odstavek 1 DUS)

 Nevtralnost omrežja: Načelo nevtralnosti omrežja se nanaša na širokopasovno 
omrežje brez omejitev glede vrste opreme, ki jo je mogoče priključiti, in glede 
dovoljenih načinov komunikacije. Gre za omrežje, ki ne omejuje vsebine, strani ali 
platform in v katerem komunikacije pretirano ne degradirajo drugi komunikacijski 
tokovi. V predlogu je treba načelu nevtralnosti omrežja dati še večji poudarek. (člen 1 
– točka 13 – točka (b), ki spreminja člen 22 – odstavek 3 DUS)

 Dostop do nujnih storitev: Države članice bi morale zagotoviti dostop do nujnih 
storitev na svojem celotnem ozemlju, vključno z oddaljenimi in obrobnimi območji. 
(člen 1 – točka 14, ki spreminja člen 23 DUS)

 Prenosljivost številk: Prenosljivost številk v najkrajšem možnem času je vsekakor 
zaželena, vendar jo je težko izvesti v roku enega delovnega dne. V predlogu 
spremembe, ki se nanaša na prenosljivost številk, se zato za prenos predlaga rok, ki ni 
daljši od treh delovnih dni. (člen 1 – točka 18, ki spreminja člen 30 – odstavek 4 
DUS)

 Kršitev varnosti, izguba osebnih podatkov: Obveščanje vseh naročnikov o vsaki 
kršitvi bi lahko povzročilo nepotrebno zmedo pri potrošnikih. Nacionalni regulativni 
organi bi se morali odločiti, ali so tveganje za varnost in njegove morebitne posledice 
tako resni, da so potrebni preventivni ukrepi in da je treba o tem obvestiti naročnike ali 
javnost. Predlagata se tudi mehanizem za sodelovanje in obveznost poročanja. (člen 2 
– točka 3 – točka (b), ki spreminja člen 4 – odstavek 3 DPD)

 Nenaročena sporočila: Obseg ukrepov glede nenaročenih sporočil je treba razširiti in 
vključiti tudi nenaročena kratka sporočila (SMS). (člen 2 – točka 4 a (novo), ki 
spreminja člen 13 – odstavek 1 DPD)

 „Tehnični predlogi sprememb“: (i) Postopek komitologije: Evropski parlament 
mora imeti celo v nujnih primerih možnost, da preuči osnutek izvedbenega ukrepa, za 
čim hitrejše sprejetje izvedbenega ukrepa pa je potrebno sodelovanje med 
institucijami. V skladu s tem se predlaga črtanje sklicevanja na nujni postopek, 
medtem ko predlog spremembe k uvodni izjavi krepi obveznost sodelovanja med 
institucijami. (uvodna izjava 39; člen 1 – točka 12, ki spreminja člen 21 – odstavek 6 
DUS; člen 1 – točka 13 – točka (b), s katerim se v DUS vstavi člen 22 – odstavek 3; 
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člen 1 – točka 16, ki spreminja člen 26 – odstavek 7 DUS; člen 1 – točka 16, ki 
spreminja člen 28 – odstavek 2 DUS; člen 1 – točka 20, s katerim se v DUS vstavi 
člen 33 – odstavek 4; člen 2 – točka 3 – točka (b), s katerim se v DPD vstavi člen 4 –
odstavek 4; člen 2 – točka 7, s katerim se v DPD vstavi člen 15a – odstavek 4) (ii) 
Organ za evropski trg elektronskih komunikacij: Odločitev o ustanovitvi organa za 
evropski trg elektronskih komunikacij je predmet drugega zakonodajnega postopka in 
pripravljavka mnenja zaradi usklajenosti predlaga črtanje vseh sklicevanj na ta organ v 
tem predlogu. (Isti odstavki, kot so navedeni zgoraj v zvezi z nujnim postopkom.)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Države, ki jim je Mednarodna 
telekomunikacijska zveza dodelila 
mednarodno kodo „3883“, so upravno 
odgovornost za evropski telefonski 
številski prostor (ETNS) prenesle na 
Odbor za elektronske komunikacije 
(ECC) Evropske konference poštnih in 
telekomunikacijskih uprav (CEPT). 
Tehnološki in tržni razvoj kažeta, da 
ETNS predstavlja priložnost za razvoj 
vseevropskih storitev, vendar trenutno ne 
more izkoristiti vseh svojih možnosti 
zaradi preveč birokratskih postopkovnih 
zahtev in premajhne usklajenosti med 
nacionalnimi upravami. Za pospeševanje 
razvoja ETNS je treba njegovo 
upravljanje (ki vključuje dodeljevanje, 
spremljanje in razvoj) prenesti na organ 
za evropski trg elektronskih komunikacij, 
ustanovljen z Uredbo (ES) št…/… 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
[…], v nadaljnjem besedilu „organ“. 
Organ mora v imenu držav članic, ki jim 

črtano
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je bila dodeljena koda „3883“, zagotoviti 
usklajenost z državami, ki imajo kodo 
„3883“, vendar niso države članice.

Or. en

Obrazložitev

Glede na majhno povpraševanje za ta številski prostor določbe v zvezi z upravljanjem ETNS 
na evropski ravni niso potrebne.

Predlog spremembe 2

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 avdiovizulanih 
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 

(24) Lahko se uporablja zakonska 
obveznost „prenosa“ za določene radijske 
storitve, avdiovizualne medijske storitve, 
kakor so opredeljene v Direktivi 
89/552/EGS Sveta z dne 3. oktobra 1989 o 
usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov (direktiva o avdiovizulanih 
medijskih storitvah)1, in dopolnilne 
storitve, ki jih zagotavlja določen ponudnik 
medijskih storitev. Države članice bi 
morale 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, 
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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.

potrebno pa bi bilo tudi javno posvetovanje 
z vsemi zainteresiranimi stranmi. 
Dopolnilne storitve vključujejo, a niso 
omejene na storitve, ki izboljšujejo 
dostopnost za uporabnike s posebnimi 
potrebami, kot so videotekst, 
podnaslavljanje, tonski zapis in znakovni 
jezik.

__________
1 UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/65/ES 
(UL L 332, 18.12.2007, str. 27).

Or. en

Obrazložitev

Glede na nove platforme in storitve in za to, da se državam članicam omogoči, da gledalcem 
in poslušalcem zagotovijo dostop do lineanih, po potrebi pa tudi nelinernih storitev, je treba 
potencialni obseg te določbe razširiti na avdiovizualne medijske storitve v skladu z novo 
direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Zlasti je treba Komisiji podeliti 
pooblastilo za sprejetje izvedbenih ukrepov 
o preglednosti tarif, minimalnih zahtevah 
glede kakovosti storitev, učinkovitem 
izvajanju storitve „112“, učinkovitem 
dostopu do številk in storitev, izboljšanju 
dostopnosti za končne uporabnike invalide 
ter o spremembah za prilagoditev prilog 
tehničnemu napredku ali spremembam 
tržnega povpraševanja. To pooblastilo je 
treba podeliti tudi za sprejetje izvedbenih 
ukrepov o zahtevah glede informacij in 
priglasitve ter tudi čezmejnega 
sodelovanja. Ker imajo ti ukrepi splošen 
obseg in je njihov namen dopolnitev te 
direktive z dodajanjem novih, nebistvenih 
elementov, jih je treba sprejeti v skladu z 

(39) Zlasti je treba Komisiji podeliti 
pooblastilo za sprejetje izvedbenih ukrepov 
o preglednosti tarif, minimalnih zahtevah 
glede kakovosti storitev, učinkovitem 
izvajanju storitve „112“, učinkovitem 
dostopu do številk in storitev, izboljšanju 
dostopnosti za končne uporabnike invalide 
ter o spremembah za prilagoditev prilog 
tehničnemu napredku ali spremembam 
tržnega povpraševanja. To pooblastilo je 
treba podeliti tudi za sprejetje izvedbenih 
ukrepov o zahtevah glede informacij in 
priglasitve ter tudi čezmejnega 
sodelovanja. Ker imajo ti ukrepi splošen 
obseg in je njihov namen dopolnitev te 
direktive z dodajanjem novih, nebistvenih 
elementov, jih je treba sprejeti v skladu z 
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regulativnim postopkom s pregledom, 
predvidenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. V nujnih primerih, ko ni 
mogoče upoštevati običajnih rokov za 
regulativni postopek s pregledom, bi bilo 
treba Komisiji omogočiti uporabo nujnega 
postopka, predvidenega v členu 5a(6) 
Sklepa.

regulativnim postopkom s pregledom, 
predvidenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. Ob upoštevanju, da bi 
uporaba regulativnega postopka s 
pregledom v okviru običajnih rokov lahko 
v nekaterih izjemnih okoliščinah in v 
nujnih primerih ovirala pravočasno 
sprejetje izvedbenih ukrepov, bi morali 
Evropski parlament, Svet in Komisija 
hitro ukrepati, da bi zagotovili pravočasno 
sprejetje teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament mora imeti celo v nujnih primerih možnost, da preuči osnutek 
izvedbenega ukrepa, za čim hitrejše sprejetje izvedbenega ukrepa pa je potrebno sodelovanje 
med institucijami.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Člen 8(1) se nadomesti z naslednjim:
„1. Države članice lahko določijo eno ali 
več podjetij za zagotavljanje izvajanja 
univerzalne storitve, kot je določeno v 
členih 4, 5, 6 in 7 in, kadar je to 
primerno, tudi v členu 9(2), da se lahko 
pokrije celotno nacionalno ozemlje. 
Države članice lahko določijo različna 
podjetja ali skupine podjetij za 
zagotavljanje različnih elementov 
univerzalne storitve na veleprodajni 
in/ali maloprodajni ravni in/ali 
pokrivanje različnih delov nacionalnega 
ozemlja.“

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe državam članicam omogoča, da opredelijo in uporabljajo pogoje za 
ponudnike univerzalnih storitev na „veleprodajni“ ravni, in sicer v okoliščinah, v katerih bi 
konkurenca zagotavljala izbiro in uresničevanje ciljev univerzalnih storitev na maloprodajni 
ravni.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 - uvodni del
Direktiva 2002/22/ES
Člen 9 – odstavki 1 do 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V členu 9 se odstavki 1, 2 in 3
nadomestijo z naslednjim:

(7) V členu 9 se odstavki 1, 2, 3 in 4
nadomestijo z naslednjim:

Or. en

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe, povezan s predlogom spremembe 6, ki spreminja člen 9(4) 
Direktive 2002/22/ES.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2002/22/ES
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko zahtevajo od 
podjetij z obveznostmi po členih 4, 5, 6 
in 7, da glede na nacionalne pogoje na 
celotnem ozemlju uporabijo enotne 
tarife, vključno z geografsko 
porazdelitvijo veleprodajnih ali 
maloprodajnih storitev, ali da ravnajo v 
skladu z zamejitvijo cen.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe državam članicam omogoča, da opredelijo in uporabljajo pogoje za 
ponudnike univerzalnih storitev na „veleprodajni“ ravni, in sicer v okoliščinah, v katerih bi 
konkurenca zagotavljala izbiro in uresničevanje ciljev univerzalnih storitev na maloprodajni 
ravni.

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Doda se naslednji odstavek 2a:
„2a. Brez poseganja v obveznosti, ki bi 
bile lahko v skladu z odstavkom 1 
naložene operaterjem, ki so bili 
opredeljeni kot operaterji z znatno tržno 
močjo na zadevnem maloprodajnem trgu, 
lahko nacionalni regulativni organi v 
prehodnem obdobju uporabijo obveznosti 
iz odstavka 2 za operaterje, ki so bili 
opredeljeni kot operaterji z znatno tržno 
močjo na zadevnem veleprodajnem trgu, 
in sicer v okoliščinah, ko so obveznosti 
naložene na veleprodajni ravni, a še ne 
zagotavljajo konkurence na 
maloprodajnem trgu.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe regulativnim organom omogoča, da v vmesnem obdobju, dokler pravna 
sredstva na veleprodajni ravni še ne učinkujejo v celoti, preprečijo dejavnosti, ki zavirajo 
nastop konkurence in upočasnjujejo njen razvoj.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ponujene storitve, ponujene ravni 
kakovosti storitev in tudi rok za osnovni 
priključek;

(b) ponujene storitve, vse omejitve dostopa 
do in/ali uporabe določenih storitev in 
vsebine iz odstavka 5, ponujene ravni 
kakovosti storitev, rok za osnovni 
priključek in tudi vse omejitve uporabe 
terminalske opreme;

Or. en

Obrazložitev

Potrošnike bi bilo treba na jasen način obvestiti o vseh omejitvah glede uporabe določenih 
storitev, pa tudi o omejitvah njihovih naprav (npr. da telefon ne deluje s SIM kartico drugih 
operaterjev itd.). To je še posebej pomembno pri posebnih ponudbah in paketih, ko za 
privlačno ceno pogosto veljajo določeni pogoji in omejitve.

Predlog spremembe 9

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 
v rednih intervalih jasno obveščeni o vseh 
omejitvah, ki jih določa ponudnik, zlasti 
tehničnih omejitvah in omejitvah, 
povezanih s cenami ali tarifami, glede 
možnosti:
(a) dostopa, uporabe ali razdeljevanja vseh 
zakonitih vsebin;
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(b) dostopa ali zagona vseh zakonitih 
aplikacij in storitev po svoji izbiri; in/ali

(b) upravljanja ali uporabe zakonite 
vsebine, storitev ali aplikacije v svoji 
terminalski opremi.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnike se na jasen način obvesti o vseh omejitvah, ki jim jih naložijo bodisi ponudniki 
storitev bodisi tretje strani glede dostopa do/uporabe vseh storitev, vsebin ali aplikacij.

Predlog spremembe 10

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 
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 v 
jasni, razumljivi in lahko dostopni obliki, 
brez poseganja v Direktivo 2000/31/ES o 
elektronskem poslovanju.

Or. en

Obrazložitev

Informacije, ki se zagotavljajo potrošnikom, morajo biti zaradi preglednosti lahko dostopne.
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Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Ta člen se uporablja brez poseganja v 
predpise Skupnosti o varstvu potrošnikov, 
zlasti v direktivah 97/7/ES in 2005/29/ES, 
ter brez poseganja v nacionalne predpise, 
ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da bi se poleg predpisov, ki veljajo za zadevni 
sektor, uporabljali tudi splošni predpisi o varstvu potrošnikov. Predlog spremembe je v 
skladu z besedilom, ki ga Komisija predlaga v členu 20(1).

Predlog spremembe 12

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 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. 
Te informacije vključujejo primerjavo 
tarif, ki veljajo za zadevno elektronsko 
komunikacijsko storitev, ko se storitev 
ponuja kot samostojna storitev ali v 
paketu z drugimi elektronskimi 
komunikacijskimi storitvami.
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Or. en

Obrazložitev

Potrošnike se na jasen način obvesti o veljavnih cenah/tarifah. To je še posebej pomembno 
pri posebnih ponudbah, paketih, ponudbah s pavšalno tarifo itd., ko potrošnik pogosto težko 
loči med cenami posameznih storitev.

Predlog spremembe 13

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 po posvetovanju 
z [xxx], 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).

(Ta predlog spremembe, tako v smislu 
nadomestitve sklicevanja na organ za 
evropski trg elektronskih komunikacij z 
„[xxx]“ kot v smislu črtanja sklicevanja na 
nujni postopek, velja za celotno besedilo.  
V primeru sprejetja, bo treba ustrezno 
spremeniti celotno besedilo.)

Or. en
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Obrazložitev

(i) Odločitev o ustanovitvi organa za evropski trg elektronskih komunikacij je predmet 
drugega zakonodajnega postopka in pripravljavka mnenja zaradi usklajenosti predlaga 
črtanje vseh sklicevanj na ta organ v tem predlogu. (ii) Evropski parlament mora imeti celo v 
nujnih primerih možnost, da preuči osnutek izvedbenega ukrepa, za čim hitrejše sprejetje 
izvedbenega ukrepa pa je potrebno sodelovanje med institucijami.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka a
Direktiva 2002/22/ES
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko
nacionalni regulativni organi po 
upoštevanju stališč zainteresiranih strani od 
podjetij, ki zagotavljajo javno dostopna 
elektronska komunikacijska omrežja in/ali 
storitve, zahtevajo, da za končne 
uporabnike objavijo primerljive, primerne 
in najnovejše informacije o kakovosti 
svojih storitev, vključno z enakovrednim 
dostopom za uporabnike invalide. Na 
zahtevo se informacije pred objavo 
predložijo tudi nacionalnemu 
regulativnemu organu.

1. Države članice zagotovijo, da nacionalni 
regulativni organi po upoštevanju stališč 
zainteresiranih strani od podjetij, ki 
zagotavljajo javno dostopna elektronska 
komunikacijska omrežja in/ali storitve, 
zahtevajo, da za končne uporabnike 
objavijo primerljive, primerne in 
najnovejše informacije o kakovosti svojih 
storitev, s posebnim poudarkom na 
informacijah, zagotovljenih uporabnikom 
invalidom, o enakovrednem dostopu. Na 
zahtevo se informacije pred objavo 
predložijo tudi nacionalnemu 
regulativnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe dodatno krepi obveznost zagotavljanja informacij o enakovrednem 
dostopu za končne uporabnike invalide.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka b
Direktiva 2002/22/ES
Člen 22 – odstavek 3
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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. Države članice zagotovijo preglednost 
in nediskriminacijo storitev po omrežjih 
(nevtralnost omrežja). Da se prepreči 
poslabšanje storitve in upočasnitev 
prometa v omrežjih, lahko Komisija, po 
posvetovanju z [xxx], 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 za spremembo 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 37(2).

Or. en

Obrazložitev

Načelu nevtralnosti omrežja je treba dati še večji poudarek.

Predlog spremembe 16

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 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 na njihovem celotnem 
ozemlju.
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Or. en

Obrazložitev

Države članice zagotovijo dostop do nujnih storitev na svojem celotnem ozemlju, vključno z 
oddaljenimi in obrobnimi območji.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2002/22/ES
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, katerim je Mednarodna 
telekomunikacijska zveza dodelila 
mednarodno kodo ‚3883, prenesejo 
izključno pristojnost za upravljanje 
evropskega telefonskega številskega 
prostora na organ.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede na majhno povpraševanje za ta številski prostor določbe v zvezi z upravljanjem ETNS 
na evropski ravni niso potrebne.

Predlog spremembe 18

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 treh delovnih dneh od 
prejetja prvotne zahteve naročnika.

Or. en
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Obrazložitev

Prenosljivost številk v najkrajšem možnem času je vsekakor zaželena, vendar jo je težko 
izvesti v roku enega delovnega dne.

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih ali 
avdiovizualnih medijskih storitev v 
javnosti, naložijo ustrezne obveznosti 
izvajanja prenosa posebnih radijskih in 
avdiovizualnih 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. en

Obrazložitev

(i) Glede na nove platforme in storitve je treba obseg te določbe razširiti na avdiovizualne 
medijske storitve. Obveznost prenosa velja tudi za storitve, namenjene posebnim skupinam 
(podnaslavljanje), in dopolnilne storitve, namenjene javnosti kot celoti (radiotekst, teletekst,
spored). (iii) Sklicevanje na nacionalno zakonodajo je treba črtati, saj ti cilji v nekaterih 
državah članicah niso urejeni z zakonodajo. Prav tako v nekaterih državah članicah s 
federalno ureditvijo pristojnost za sprejemanje predpisov v zvezi z „obveznostjo prenosa“ ni v 
pristojnosti zvezne zakonodaje.
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Predlog spremembe 20

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 nacionalni 
regulativni organ nemudoma obvesti o taki 
kršitvi. Obvestilo vsebuje opis narave 
kršitve in njenih posledic in ukrepov, ki jih 
je ponudnik sprejel za obravnavanje 
kršitve, pa tudi priporočene ukrepe za 
ublažitev morebitnih negativnih učinkov. 
Nacionalni regulativni organ odloči, ali 
naj ponudnik javno dostopnih elektronsko 
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 interesu javnosti, 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
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Obveščanje vseh naročnikov o vsaki kršitvi lahko povzroči nepotrebno zmedo pri potrošnikih. 
Odločitev o tem, ali so tveganje za varnost in njegove morebitne posledice dovolj resni, da so 
potrebni preventivni ukrepi, bi morala biti prepuščena nacionalnim regulativnim organom. 
Komisija spremlja kršitve varnosti in ukrepe, ki jih nacionalni regulativni organi sprejmejo za 
preprečevanje škodljivih posledic, ki so jih ali bi jih lahko povzročile kršitve.

Predlog spremembe 21

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

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 
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. 

4. Da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko 
Komisija po posvetovanju z [xxx], in z 
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. 

Ti ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(2). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
14a(3).

Ti ukrepi, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 14a(2).

(Ta predlog spremembe, tako v smislu 
nadomestitve sklicevanja na organ za 
evropski trg elektronskih komunikacij z 
„[xxx]“ kot v smislu črtanja sklicevanja na 
nujni postopek, velja za celotno besedilo.  
V primeru sprejetja, bo treba ustrezno 
spremeniti celotno besedilo.)

Or. en
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(i) Odločitev o ustanovitvi organa za evropski trg elektronskih komunikacij je predmet 
drugega zakonodajnega postopka in pripravljavka mnenja zaradi usklajenosti predlaga 
črtanje vseh sklicevanj na ta organ v tem predlogu. (ii) Evropski parlament mora imeti celo v 
nujnih primerih možnost, da preuči osnutek izvedbenega ukrepa, za čim hitrejše sprejetje 
izvedbenega ukrepa pa je potrebno sodelovanje med institucijami.

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen 13(1) se nadomesti z 
naslednjim: 
1. Uporaba avtomatičnih klicnih 
sistemov brez človekovega posega (klicni 
avtomati), faksimilnih naprav (faksov), 
storitve kratkih sporočil (SMS) ali 
elektronske pošte za namene 
neposrednega trženja je dovoljena samo 
za naročnike, ki dajo za to predhodno 
privolitev.

Or. en
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Na področje nenaročenih sporočil je treba vključiti tudi nenaročena kratka sporočila (SMS). 
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