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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Področje uporabe predloga Komisije 

Ta predlog zakonodajne reforme prilagaja regulativni okvir s krepitvijo nekaterih pravic 
potrošnikov in uporabnikov (zlasti z namenom izboljšati dostopnost in spodbujati 
vseobsegajočo informacijsko družbo) in zagotavljanjem, da so elektronske komunikacije 
zaupanja vredne, varne in zanesljive ter zagotavljajo visoko raven varstva zasebnosti in 
osebnih podatkov posameznikov.

2. Stališče pripravljavke mnenja

Elektronske komunikacije so temelj gospodarstva EU, splošno dostopna cenovno ugodna in 
zanesljiva širokopasovna komunikacijska omrežja pa so ključni pogoj, da bi EU uresničila 
svoj za potencial rast in ustvarjanje novih delovnih mest.

Člen 95 ES je ustrezna pravna podlaga in predlog direktive upošteva načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Na splošno se pripravljavka mnenja strinja s ciljem predloga Komisije. 
Krepitev nekaterih pravic potrošnikov in uporabnikov in zagotavljanje, da so elektronske 
komunikacije varne, zaupanja vredne in zanesljive ter zagotavljajo visoko raven varstva 
zasebnosti in osebnih podatkov posameznikov, sta zelo pomembna cilja. Poleg tega je po 
mnenju pripravljavke mnenja nujno zagotoviti, da so potrošniki ob vedno večji ponudbi na 
trgu bolje obveščeni o nakupnih pogojih in tarifah, in jim omogočiti lažjo menjavo 
ponudnikov. Zato se pripravljavka mnenja strinja s Komisijo, da so potrebne naslednje 
spremembe obstoječe Direktive o univerzalnih storitvah in Direktive o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah:
– izboljšanje preglednosti in objavljanja informacij za končne uporabnike;
– omogočanje uporabe in dostopa do e-komunikacij za uporabnike invalide;
– med drugim olajšanje zamenjave ponudnika za potrošnike; zagotavljanje prenosljivosti 

številk;
– izboljšanje obveznosti, povezanih s storitvami v sili;
– zagotavljanje osnovne povezljivosti in kakovosti storitve; 
– uvedba obvezne priglasitve kršitev varnosti, ki povzročijo izgubo osebnih podatkov 

uporabnikov ali jih ogrožajo;
– okrepljeno izvajanje določb, ki se nanašajo na varnost omrežja in informacij, ki jih je treba 

sprejeti po posvetovanju z organom (ki ga je treba ustanoviti);
– okrepljeno izvajanje in izvedbene določbe, s katerimi se zagotovi, da imajo države članice 

na voljo zadovoljive ukrepe za boj proti nezaželeni elektronski pošti;
– posodobitev posebnih določb direktiv zaradi uskladitve s tehnološkim in tržnim razvojem, 

vključno s črtanjem številnih zastarelih ali odvečnih določb.

Vendar želi pripravljavka mnenja s predlogi sprememb izboljšati predlog, in zlasti zagotoviti 
nadaljnjo obravnavo nekaterih pravnih in socialnih vprašanj.
Natančneje: člen 7 Direktive o univerzalnih storitvah, spremenjen v skladu s predlogom 
Komisije, državam članicam nalaga sprejetje posebnih ukrepov za uporabnike invalide. 
Pripravljavka mnenja želi s predlogom spremembe k členu 9 iste direktive zagotoviti enak 
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rezultat, kot ga bo imela prej omenjena določba, zajel pa bo invalidne potrošnike, potrošnike z 
nizkimi prihodki ali posebnimi socialnimi potrebami.   
Nujno je treba tudi zagotoviti kar najboljše varstvo osebnih podatkov naročnikov. Zgolj 
predvideni neobvezni ukrepi, ki jih lahko sprejmejo zadevna podjetja, tega ne bodo zagotovili. 
Zato se k členu 20 Direktive o univerzalnih storitvah predlaga predlog spremembe.
Pripravljavki mnenja se zdi protislovno, da se v primeru, ko uporabniki na trgu nimajo na 
voljo vodil ali tehnik za neodvisno oceno stroškov, predvideva njihova (domnevno 
brezplačna) objava s strani nacionalnih regulativnih organov in istočasno omogoči tretjim 
osebam, da taka vodila ali tehnike prodajajo. Zato je treba spremeniti člen 21 in uvodno izjavo 
15 Direktive o univerzalnih storitvah.   
Spremeniti je treba tudi člen 28 te direktive, tako da bodo odločitve nacionalnih regulativnih 
organov, zlasti kadar podjetjem omejujejo dostop do položaja na trgu, vedno lahko predmet 
sodnega preskusa.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve 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 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 

(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. 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 
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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.

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.

Or. en

Obrazložitev

Kadar uporabniki na trgu nimajo na voljo vodil ali tehnik za neodvisno oceno stroškov, je 
nujno treba izpostaviti vlogo nacionalnih regulativnih organov, ne pa tretjih oseb, ki se 
ukvarjajo s pridobitnimi dejavnostmi.

Predlog spremembe 2

Predlog Direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2002/22/ES
Člen 9 – odstavki 2 in 3

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 
opredeljene kot storitve v okviru 
obveznosti zagotavljanja univerzalne 
storitve in jih zagotavljajo določena 
podjetja.

2. Države članice 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 
opredeljene kot storitve v okviru 
obveznosti zagotavljanja univerzalne 
storitve in jih zagotavljajo določena 
podjetja.
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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 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.

Or. en

Obrazložitev

Člen 7 Direktive o univerzalnih storitvah, spremenjen v skladu s predlogom Komisije, 
državam članicam nalaga sprejetje posebnih ukrepov za uporabnike invalide. Namen 
predloga spremembe je zagotoviti enak rezultat kot ta določba.

Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) kako lahko podjetje, ki zagotavlja 
priključek in/ali storitve, ukrepa v primeru 
incidentov v zvezi z varnostjo in 
celovitostjo ali v primeru groženj in 
ranljivosti.

(h) kako podjetje, ki zagotavlja priključek 
in/ali storitve, zagotovi zaupnost osebnih 
podatkov naročnikov in kako lahko 
ukrepa v primeru incidentov v zvezi z 
varnostjo in celovitostjo ali v primeru 
groženj in ranljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je treba zagotoviti kar najboljše varstvo osebnih podatkov naročnikov. Neobvezni 
ukrepi tega ne bodo zagotovili. *
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Predlog spremembe 4

Predlog Direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nacionalni regulativni organi spodbujajo 
zagotavljanje informacij, ki omogočijo 
končnim uporabnikom in potrošnikom, da 
neodvisno ocenijo stroške alternativnih 
vzorcev uporabe z interaktivnimi vodili ali 
podobnimi tehnikami. Države članice 
zagotovijo, da nacionalni regulativni organi 
dajo na voljo taka vodila ali tehnike, če 
niso na voljo na trgu. Tretje osebe imajo 
pravico do brezplačne uporabe tarif, ki jih 
objavijo podjetja, ki zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja 
in/ali storitve, za prodajo ali dajanje na 
voljo takih interaktivnih vodil ali 
podobnih tehnik.

3. Nacionalni regulativni organi spodbujajo 
zagotavljanje informacij, ki omogočijo 
končnim uporabnikom in potrošnikom, da 
neodvisno ocenijo stroške alternativnih 
vzorcev uporabe z interaktivnimi vodili ali 
podobnimi tehnikami. Države članice 
zagotovijo, da nacionalni regulativni organi 
dajo na voljo taka vodila ali tehnike, če 
niso na voljo na trgu.

Or. en

Obrazložitev

Protislovno je, da se v primeru, ko uporabniki na trgu nimajo na voljo vodil ali tehnik za 
neodvisno oceno stroškov, predvideva njihova (domnevno brezplačna) objava s strani 
nacionalnih regulativnih organov in istočasno omogoči tretjim osebam, da taka vodila ali 
tehnike prodajajo. 

Predlog spremembe 5

Predlog Direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2002/22/ES
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organi lahko za vsak 
primer posebej blokirajo dostop do številk 
ali storitev, če je to utemeljeno zaradi 

Nacionalni regulativni organi lahko za vsak 
primer posebej blokirajo dostop do številk 
ali storitev, če je to utemeljeno zaradi 
goljufije ali zlorabe. Države članice 



PE402.737v02-00 8/8 PA\715106SL.doc

SL

goljufije ali zlorabe. sprejmejo odločitve o blokiranju dostopa 
do nekaterih številk ali storitev, ki so 
predmet sodnega preskusa.

Or. en

Obrazložitev

Odločitve nacionalnih regulativnih organov, zlasti kadar podjetjem omejujejo dostop do 
položaja na trgu, bi morale vedno biti predmet sodnega preskusa. 
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