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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
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**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
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spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih 
omrežjih znotraj Skupnosti in spremembi Direktive 2002/21/ES o skupnem 
regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0382)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0244/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov ter Odbora 
za kulturo in izobraževanje (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 1

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

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

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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pogosto tudi visokih maloprodajnih 
pribitkov, ki jih zaračunava operater 
uporabnikovega domačega omrežja; da se 
znižanja veleprodajnih cen pogosto ne 
odrazijo na maloprodajnih cenah za 
uporabnika in da obstajajo močne 
povezave med trgi v različnih državah 
članicah.

pogosto tudi visokih maloprodajnih 
pribitkov, ki jih zaračunava operater 
uporabnikovega domačega omrežja; da se 
znižanja veleprodajnih cen pogosto ne 
odrazijo na maloprodajnih cenah za 
uporabnika in da obstajajo močne 
povezave med trgi v različnih državah 
članicah. Kljub temu, da so nekateri 
operaterji nedavno uvedli cene 
gostovanja, ki uporabnikom omogočajo 
ugodnejše pogoje, ostajajo dokazi, da cene 
še vedno ne odražajo pravilno stroškov.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 13

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

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

Obrazložitev

V zadnjih mesecih potekajo razprave, s katerimi se veča ozaveščenost pri operaterjih. Zdi se, 
da je sektor že predvidel regulacijo cen, zato nadaljnje odlašanje ni utemeljeno.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 15 A (novo)

(15a) Na veleprodajni ravni noben 
operater tujega gostiteljskega omrežja ne 
sme nobenemu drugemu operaterju 
zaračunavati cen nad zgornjo mejno ceno 
na minuto. Na maloprodajni ravni je 
treba uvesti tudi tarifo, ki je nižja od 
zgornje mejne cene na minuto ali enaka 
tej ceni ("evropska tarifa") in pri kateri 
morajo imeti uporabniki možnost, da se 
zanjo kadar koli odločijo in jo 
kombinirajo s katerim koli obstoječim 
tarifnim paketom nacionalnih storitev.
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 18

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

(18) Zgornje mejne cene morajo upoštevati 
ustrezne elemente odhodnih in dohodnih 
klicev mednarodnega gostovanja (vključno 
z režijskimi stroški, signaliziranjem, 
izvorom, tranzitom in zaključevanjem 
klica). Ker se zdijo razlike v stroških 
zagotavljanja storitev mednarodnega 
gostovanja za odhodne in dohodne klice 
znotraj obiskane države z uporabnikovo 
matično državo oziroma s tretjo državo 
zanemarljive, je treba za izračun zgornje 
mejne veleprodajne cene uporabljati en 
sam množitelj.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 19

(19) Zgornja mejne cene za zagotavljanje 
klicev mednarodnega gostovanja na 
veleprodajni ravni mora temeljiti na 
povprečni ceni zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih na minuto za operaterje 
s pomembno tržno močjo, saj so takšne 
cene zaključevanja že podvržene 
regulativnemu nadzoru v skladu z 
regulativnim okvirom za elektronske 
komunikacije iz leta 2002, in se morajo 
potemtakem določati s sklicevanjem na 
načelo stroškovne naravnanosti. Glede na 
značilnosti trga za zaključevanje klicev v 
posameznih javnih mobilnih omrežjih in 
čezmejno naravo mednarodnega 
gostovanja zagotavljajo tudi trden temelj za 
ureditev, ki odraža stroškovno strukturo 

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

ureditev, ki odraža stroškovno strukturo 
mobilnih omrežij po vsej Skupnosti. 
Povprečna cena mobilnega zaključevanja 
je zanesljiv primerjalni standard za 
komponente osnovnih stroškov na 
veleprodajni ravni in zgornja meja 
veleprodajne cene, ki temelji na ustreznem 
večkratniku takšne povprečne cene 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
bo morala tako zagotavljati, da je mogoče 
povrniti dejanske stroške z zagotavljanjem 
reguliranih storitev gostovanja.

Obrazložitev

Obstajajo dokazi, da v večini držav članic nacionalni regulatorni organi cene zaključevanja 
klicev v mobilnih omrežjih (MTR – mobile termination rate) regulirajo kot povprečje med 
višjimi in nižjimi tarifami. Zato se zdi, da je osnova manj naklonjena manipulaciji kot v 
primeru, da se upoštevajo samo višje tarife.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 20

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

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

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 20 A (novo)

(20a) Da bi povečali konkurenco na trgu 
mednarodnih podatkovnih storitev in 
uporabnikom ponudili pregledne in 
primerljive cene za nove storitve, kot so 
MMS (storitev multimedijskih sporočil), 
mobilni internet in mobilna TV, morajo 
domači ponudniki poleg evropske tarife 
ponujati tudi vseobsegajočo mesečno 
pavšalno tarifo, ki vključuje vsa 
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mednarodna gostovanja in podatkovne 
storitve, ki jih ponuja domači ponudnik. 
Pavšalna tarifa mora uporabnikom 
omogočiti primerjavo med tarifnimi paketi 
po vsej Evropi in večjo izbiro domačih 
ponudnikov.

Obrazložitev

Poročevalec sprejema splošno stališče Komisije, da bi na osnovi sedanjih informacij (t.j. 
presoje vpliva) regulacija cen za mednarodne podatkovne storitve presegla področje uporabe 
te uredbe. Vseeno pa obstajajo trdni dokazi, da trg za prenos podatkov ne deluje dobro. Z 
uvedbo vseevropske pavšalne tarife bi potrošniki lahko primerjali tarifne pakete v vsej 
Evropski uniji. S tem bi se na trgu okrepila konkurenca in verjetno bi prišlo do padca cen 
gostovanja za prenos podatkov.

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 21

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

črtano

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 22

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

črtano
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Predlog spremembe 10
UVODNA IZJAVA 23

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

črtano

Predlog spremembe 11
UVODNA IZJAVA 26

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

(26) Za povečanje preglednosti 
maloprodajnih cen odhodnih in dohodnih 
klicev ter za pošiljanje in sprejemanje 
podatkov med gostovanjem znotraj 
Skupnosti in zaradi olajšanja odločitve 
uporabnikov glede uporabe storitve 
gostovanja z mobilnimi telefoni v tujini, 
morajo ponudniki telefonskih storitev 
svojim uporabnikom storitve gostovanja 
omogočiti preprost in brezplačen dostop do 
informacij o cenah gostovanja, ki veljajo 
zanje v zadevni obiskani državi članici. V 
te informacije je treba vključiti cene za 
odhodne in dohodne klice ter pošiljanje in 
sprejemanje podatkov v vseh dostopnih 
obiskanih omrežjih v zadevni državi 
članici. V informacijah je treba poudariti 
razlike med višjimi in nižjimi tarifami ter 
druge razlike glede na čas storitve. V prvi 
uri po vstopu v drugo državo članico je 
treba uporabniku gostovanja omogočiti, 
da od svojega domačega ponudnika 
prejme avtomatsko sporočilo SMS, ali 
drugo storitev, primerno za slabovidne 
uporabnike, ki bo vsebovalo uporabniku 
prilagojene informacije o maloprodajnih 
cenah za odhodne in dohodne klice ter 
pošiljanje in sprejemanje podatkov, ki jih 
uporabnik izvede v obiskani državi 
članici. Uporabnikom je treba omogočiti 
poljubno prehajanje med načinoma 
„push“ (avtomatsko sporočilo SMS) in 
„pull“ (sporočilo SMS na zahtevo).
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Predlog spremembe 12
UVODNA IZJAVA 26 A (novo)

(26a) Zaradi preglednosti morajo 
ponudniki zagotoviti informacije o cenah 
gostovanja že ob sklenitvi naročniškega 
razmerja, nato pa svoje uporabnike redno 
obveščati o spremembah cen gostovanja 
in jih obvestiti o pomembnejših 
spremembah. Domači ponudniki morajo 
uporabnikom zagotoviti zlasti popolne 
informacije o pogojih, ki veljajo za 
evropsko tarifo in vseobsegajočo mesečno 
pavšalno tarifo, v rednih časovnih 
presledkih in v enaki meri, kot se 
uporabnike obvešča o istočasno veljavnih 
tarifah gostovanja. Domači ponudniki 
morajo uporabnike obvestiti tudi, kako 
lahko preidejo na enega od dveh obveznih 
tarifnih sistemov.

Predlog spremembe 13
UVODNA IZJAVA 27

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

(27) Nacionalni regulatorni organi, ki so 
pristojni za izvedbo nalog v skladu z 
regulativnim okvirom za elektronske 
komunikacije iz leta 2002, morajo biti 
pooblaščeni za nadziranje in uveljavljanje 
obveznosti iz te uredbe na svojem ozemlju. 
Spremljati morajo tudi spreminjanje cen 
govornih in podatkovnih storitev za 
uporabnike mobilnih omrežij med 
gostovanjem znotraj Skupnosti, zlasti glede 
posebnih stroškov, povezanih z
opravljanjem odhodnih in dohodnih 
klicev med gostovanjem v najbolj 
oddaljenih območjih Skupnosti in z 
nujnostjo ustrezne povrnitve teh stroškov 
na veleprodajnem trgu. Nacionalni 
regulatorni organi morajo Komisiji 
poročati o rezultatih tega spremljanja 
vsakih šest mesecev po začetku veljavnosti 
te Uredbe. Zagotoviti je treba ločene 
podatke o uporabnikih - podjetjih, 
naročnikih in predplačnikih. Komisija 
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mora objaviti poročilo o napredku v EU 
vsakih 12 mesecev po začetku veljavnosti 
te Uredbe. Nacionalni regulatorni organi 
morajo zagotavljati, da imajo mobilni 
uporabniki na voljo zadnje informacije o 
uporabi te uredbe.

Predlog spremembe 14
UVODNA IZJAVA 31 A (novo)

(31a) Regulacija cen na veleprodajni 
ravni mora prenehati, če je prisotna dobro 
delujoča borza, na kateri se trguje s 
časovnimi enotami (minutami) in/ali 
enotami prenosa podatkov (biti) med 
gostovanjem.

Obrazložitev

Dobro delujoča borza, na kateri se anonimno trguje s časovnimi enotami (minutami) in/ali 
enotami prenosa podatkov (biti) med gostovanjem, bi ustvarila enake konkurenčne pogoje za 
vse operaterje, brez diskriminiranja manjših operaterjev ali operaterjev, ki so med seboj v 
neposredni konkurenci. Zamejevanje veleprodajnih cen, ki si prizadeva za dosego enakega 
rezultata, bi potem ne bilo več potrebno.

Predlog spremembe 15
ČLEN 1, ODSTAVEK 1

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

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



PR\649863SL.doc 13/26 PE 384.334v01-00

SL

zaračunava domači ponudnik na ravni 
maloprodaje.

operaterji na veleprodajni ravni, kot za 
cene, ki jih zaračunava domači ponudnik 
na ravni maloprodaje. 

Predlog spremembe 16
ČLEN 1, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Uredba določa pravila za povečanje 
preglednosti cen in boljše zagotavljanje 
informacij o tarifah uporabnikom storitev 
mednarodnega gostovanja, vključno s 
podatkovnimi storitvami.

Predlog spremembe 17
ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKA (D)

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

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

Predlog spremembe 18
ČLEN 3, ODSTAVEK 1 A (novo)

Za zagotavljanje storitev mednarodnega 
gostovanja ima vsak domači ponudnik 
dostop do prizemnega omrežja javne 
mobilne telefonije v državah članicah, ki 
niso država domačega omrežja, in ga 
uporablja.

Predlog spremembe 19
ČLEN 4, NASLOV

Maloprodajne cene za opravljanje 
reguliranih gostujočih klicev

Maloprodajne cene za opravljanje 
odhodnih in dohodnih reguliranih 
gostujočih klicev
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Predlog spremembe 20
ČLEN 4, ODSTAVEK 1

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

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 21
ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Poleg evropske tarife iz odstavka 1 
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vsak domači ponudnik ponuja 
vseobsegajočo mesečno pavšalno tarifo za 
pošteno uporabo, za katero ne veljajo 
mejne cene. Pavšalna tarofa vključuje 
mednarodno gostovanje za govorne in 
podatkovne storitve (vključno s SMS in 
MMS) znotraj Skupnosti.

Obrazložitev

Poročevalec sprejema splošno stališče Komisije, da bi na osnovi sedanjih informacij (t.j. 
presoje vpliva) regulacija cen za mednarodne podatkovne storitve presegla področje uporabe 
te uredbe. Vseeno pa obstajajo trdni dokazi, da trg za prenos podatkov ne deluje dobro. Z 
uvedbo vseevropske pavšalne tarife bi potrošniki lahko primerjali tarifne pakete v vsej 
Evropski uniji. S tem bi se na trgu okrepila konkurenca in verjetno bi prišlo do padca cen 
gostovanja za prenos podatkov.

Predlog spremembe 22
ČLEN 5, ODSTAVEK 1

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

Obveznosti iz člena 4 začnejo veljati na 
dan začetka veljavnosti te uredbe ob 
upoštevanju člena 10(5).

Obrazložitev

V zadnjih mesecih potekajo razprave, s katerimi se veča ozaveščenost pri operaterjih. Zdi se, 
da je sektor že predvidel regulacijo cen, zato nadaljnje odlašanje ni utemeljeno.

Predlog spremembe 23
ČLEN 6

Člen 6
Maloprodajne cene sprejemanja klicev 
med gostovanjem v Skupnosti

črtano

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

Predlog spremembe 24
ČLEN 7, ODSTAVEK 1

1. Vsak domači ponudnik na zahtevo
svojega uporabnika gostovanja zagotovi 
njegovim potrebam prilagojene informacije 
o maloprodajni ceni, ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev tega 
uporabnika v obiskani državi članici.

1. Vsak domači ponudnik vsakemu od 
svojih uporabnikov gostovanja zagotovi 
njegovim potrebam prilagojene informacije 
o maloprodajni ceni, ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev tega 
uporabnika in za njegovo pošiljanje in 
sprejemanje SMS, MMS ter drugih 
podatkovnih storitev mednarodnega 
gostovanja v obiskani državi članici.

Predlog spremembe 25
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Uporabnik lahko te informacije zahteva 
s klicem z mobilnega telefona ali tako, da 
pošlje SMS (storitev kratkih sporočil), v 
obeh primerih na številko, ki jo za ta 
namen določi domači ponudnik, 
uporabnik pa tudi lahko sam izbere, ali bo 
zahtevano informacijo prejel med 
navedenim klicem ali pa prek sporočila 
SMS (v slednjem primeru brez 
nepotrebnega odlašanja).

črtano

Predlog spremembe 26
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. V prvi uri po vstopu v državo članico, 
ki ni država domačega ponudnika, ima 
uporabnik gostovanja pravico, da od 
svojega domačega ponudnika prejme 
avtomatsko sporočilo SMS, ali drugo 
storitev, primerno za slabovidne 
uporabnike, ki bo vsebovalo zgolj 
uporabniku prilagojene informacije o 
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maloprodajnih cenah za odhodne in 
dohodne klice, pošiljanje in sprejemanje 
SMS, MMS ter vseh drugih podatkovnih 
storitev, ki jih uporabnik izvede na 
katerem koli omrežju v obiskani državi 
članici. Uporabniki lahko poljubno 
prehajajo med načinoma „push“ (t.j. 
avtomatsko obveščanje o cenah s SMS) in 
„pull“ (t.j. obveščanje o cenah s SMS na 
zahtevo).

Predlog spremembe 27
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Zgoraj navedena informacijska storitev 
se zagotovi brezplačno, brezplačno pa je 
tako pošiljanje zahteve kakor tudi 
sprejetje zahtevane informacije.

3. Zgoraj navedena informacijska storitev 
se zagotovi brezplačno.

Predlog spremembe 28
ČLEN 7, ODSTAVEK 4

4. V tem členu navedene informacije, 
prilagojene potrebam uporabnika, so 
stroški, ki v skladu s tarifami veljajo za 
zadevnega gostujočega uporabnika za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev v 
katerem koli obiskanem omrežju v državi 
članici, v kateri uporabnik gostuje.

črtano

Predlog spremembe 29
ČLEN 7, ODSTAVEK 5

5. Domači ponudniki novim uporabnikom 
ob sklenitvi naročniškega razmerja 
zagotovijo vse informacije o veljavnih 
cenah gostovanja. Domači ponudniki 
redno zagotavljajo tudi informacije o 
spremembi veljavnih cen gostovanja 
svojim strankam, poleg tega pa jih posebej 
obvestijo tudi o pomembnejših 
spremembah.

5. Domači ponudniki novim uporabnikom 
ob sklenitvi naročniškega razmerja 
zagotovijo vse informacije o veljavnih 
cenah gostovanja. Redno zagotavljajo tudi 
informacije o spremembi veljavnih cen 
gostovanja svojim strankam, poleg tega pa 
jih posebej obvestijo tudi o pomembnejših
spremembah. Domači ponudniki vsakemu 
uporabniku nemudoma posredujejo vse 
informacije o pogojih, ki urejajo evropsko 
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tarifo, predvideno v členu 4(1), in 
vseobsegajočo mesečno pavšalno tarifo, 
predvideno v členu 4(2), in jim razložijo 
postopek za prehod na eno od teh 
obveznih tarif.

Predlog spremembe 30
ČLEN 8, ODSTAVEK 6

6. Nacionalni regulatorni organi spremljajo 
spreminjanje veleprodajnih in 
maloprodajnih cen omogočanja govornih 
in podatkovnih storitev za gostujoče 
uporabnike, vključno s cenami za storitev 
kratkih sporočil (SMS) in storitev 
multimedijskih sporočil (MMS), zlasti v 
najbolj oddaljenih območjih Skupnosti in 
Komisiji na njeno zahtevo sporočijo 
rezultate tega spremljanja.

6. Nacionalni regulatorni organi spremljajo 
spreminjanje veleprodajnih in 
maloprodajnih cen omogočanja govornih 
storitev gostovanja, zlasti v najbolj 
oddaljenih območjih Skupnosti in Komisiji 
vsakih šest mesecev po začetku veljavnosti 
te uredbe sporočijo rezultate tega 
spremljanja. Zagotovijo se ločeni podatki o 
uporabnikih - podjetjih, naročnikih in 
predplačnikih.
Komisija na podlagi poročil nacionalnih 
regulatornih organov in ob upoštevanju 
mnenja Evropske skupine regulativnih 
organov Evropskemu parlamentu in Svetu 
v 12 mesecih po začetku veljavnosti te 
uredbe priskrbi analizo veleprodajnih in 
maloprodajnih cen mednarodnega 
gostovanja v Skupnosti. Če po začetku 
veljavnosti te uredbe ne pride do znatnega 
znižanja malopraodajnih cen 
mednarodnega gostovanja, Komisija v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 13(2) sprejme 
množitelj cene zaključevanja klicev, 
naveden v Prilogi I. 

Predlog spremembe 31
ČLEN 8, ODSTAVEK 6 A (novo)

6a. Nacionalni regulatorni organi 
spremljajo spreminjanje veleprodajnih in 
maloprodajnih cen omogočanja SMS in 
drugih podatkovnih storitev ter Komisiji 
vsakih šest mesecev po začetku veljavnosti 
te uredbe sporočijo rezultate tega 
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spremljanja. Zagotovijo se ločeni podatki 
o uporabnikih - podjetjih, naročnikih in 
predplačnikih. 
Komisija na podlagi poročil nacionalnih 
regulatornih organov Evropskemu 
parlamentu in Svetu v 18 mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe priskrbi 
analizo veleprodajnih in maloprodajnih 
cen podatkovnih storitev mednarodnega 
gostovanja v Skupnosti. Če po začetku 
veljavnosti te uredbe ne pride do znatnega 
znižanja cen podatkovnih storitev 
mednarodnega gostovanja, Komisija 
oceni, ali je potrebna ureditev za znižanje 
cen za omogočanje podatkovnih storitev 
mednarodnega gostovanja, in po potrebi 
predloži predlog.

Predlog spremembe 32
ČLEN 12, ODSTAVEK 1

Komisija pregleda izvajanje te uredbe in 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje dve leti po datumu začetka 
njene veljavnosti. Komisija v svojem 
poročilu navede razloge za potrebo po 
nadaljnji regulaciji ali pa za možnost njene
odprave, odvisno od razmer na trgu in
glede konkuriranje. Komisija lahko v ta 
namen od držav članic in nacionalnih 
regulatornih organov zahteva informacije, 
ki se zagotovijo brez nepotrebnih zamud.

Komisija pregleda izvajanje te uredbe in 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje dve leti po datumu začetka 
njene veljavnosti. Komisija v svojem 
poročilu navede razloge za potrebo po 
nadaljnji regulaciji, za primernost uvedbe 
določb o načelu "plača klicatelj" in za 
možnost odprave, odvisno od razmer na 
trgu, glede na konkurenco in prisotnost ali 
odsotnost dobro delujoče borze, na kateri 
se trguje s časovnimi enotami (minutami) 
in enotami prenosa podatkov (biti) med 
gostovanjem. Komisija lahko v ta namen 
od držav članic in nacionalnih regulatornih 
organov zahteva informacije, ki se 
zagotovijo brez nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe 33
PRILOGA I

Veleprodajne cene za opravljanje 
reguliranih gostujočih klicev iz člena 3

Veleprodajne cene za opravljanje 
reguliranih gostujočih klicev iz členov 3 in 
4
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Skupna veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
operaterju domačega omrežja uporabnika 
gostovanja za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira v tem 
obiskanem omrežju, ne presega zneskov na 
minuto, ki ustrezajo znesku, enakemu ceni 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
objavljeni v skladu s členom 10(3) in 
pomnoženi:

Skupna veleprodajna cena, ki jo en 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna kateremu koli operaterju 
domačega omrežja uporabnika gostovanja 
za zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, ki izvira v tem obiskanem omrežju, 
ne presega zneskov na minuto, ki ustrezajo 
znesku, enakemu ceni zaključevanja klicev 
v mobilnih omrežjih, objavljeni v skladu s 
členom 10(3) in pomnoženi z [y] za vse 
klice v javno telefonsko omrežje, bodisi v 
državi članici, kjer je obiskano omrežje, 
bodisi v drugi državi članici, kot je tista, 
kjer je obiskano omrežje.

a) z dve pri reguliranem gostujočem klicu 
na številko v javnem telefonskem omrežju
v državi članici, kjer je obiskano omrežje, 
ali
b) s tri pri reguliranem gostujočem klicu 
na številko v javnem telefonskem omrežju
v drugi državi članici, kot je tista, kjer je 
obiskano omrežje.

Mejne cene v tej prilogi vključujejo vse 
stalne elemente, kot je cena vzpostavitve 
klica.

Predlog spremembe 34
PRILOGA II, TOČKA (1), PODTOČKA (A)

(a) „nacionalna ponderirana povprečna 
cena zaključevanja klicev“ pomeni 
povprečje cen zaključevanja klicev 
posameznih operaterjev s pomembno tržno 
močjo, ponderiranih na podlagi števila 
aktivnih naročnikov na operaterja s 
pomembno tržno močjo,

(a) „nacionalna ponderirana povprečna 
cena zaključevanja klicev“ pomeni 
povprečje cen zaključevanja klicev 
posameznih operaterjev s pomembno tržno 
močjo, ponderiranih na podlagi skupne 
vsote časovnih enot (minut) prometa na 
operaterja s pomembno tržno močjo,

Predlog spremembe 35
PRILOGA II, TOČKA (1), PODTOČKA (B)

(b) „nacionalna ponderirana cena na 
operaterja s pomembno tržno močjo“ 
pomeni povprečno ceno na minuto 

(b) „nacionalna ponderirana cena na 
operaterja s pomembno tržno močjo“ 
pomeni povprečno ceno na minuto 
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(vključno s cenami vzpostavitve klica), ki 
temelji na triminutnem klicu po višji tarifi, 
brez DDV in v nacionalni valuti zadevne 
države članice, za zaključevanje glasovnih 
klicev v njegovem mobilnem omrežju, ki 
jo uporablja vsak operater s pomembno 
tržno močjo, kakor je določeno v skladu z 
metodologijo, ki jo je odobril nacionalni 
regulatorni organ, 

(vključno s cenami vzpostavitve klica), ki 
temelji na triminutnem klicu po povprečni
tarifi (tj. povprečje višje in nižje tarife), 
brez DDV in v nacionalni valuti zadevne 
države članice, za zaključevanje glasovnih 
klicev v njegovem mobilnem omrežju, ki 
jo uporablja vsak operater s pomembno 
tržno močjo, kakor je določeno v skladu z 
metodologijo, ki jo je odobril nacionalni 
regulatorni organ,

Predlog spremembe 36
PRILOGA II, TOČKA (1), PODTOČKA (D)

(d) „aktivni naročniki na operaterja s 
pomembno tržno močjo“ pomeni skupno 
število aktivnih naročnikov vsakega 
operaterja s pomembno tržno močjo in 
število aktivnih naročnikov vsakega 
drugega ponudnika mobilnih storitev, ki 
uporablja omrežje operaterja s pomembno 
tržno močjo za zaključevanje govornih 
klicev svojih uporabnikov,

črtano

Predlog spremembe 37
PRILOGA II, TOČKA (1), PODTOČKA (E)

(e) „aktivni naročniki“ pomeni aktivne 
naročnike mobilne telefonije 
(predplačnike in poplačnike) kakor je 
določeno v skladu z metodologijo, ki jo je 
odobril nacionalni regulatorni organ.

črtano

Predlog spremembe 38
PRILOGA II, TOČKA (2)

(2) Povprečna cena zaključevanja klicev, 
objavljena v skladu s členom 10(3) je 
povprečna vrednost nacionalnih 
ponderiranih povprečnih cen zaključevanja 
klicev, ki je sama ponderirana na podlagi 
skupnega števila aktivnih naročnikov v 
vsaki državi članici. Izračuna se na podlagi 

(2) Povprečna cena zaključevanja klicev, 
objavljena v skladu s členom 10(3) je 
povprečna vrednost nacionalnih 
ponderiranih povprečnih cen zaključevanja 
klicev. Izračuna se na podlagi podatkov 
navedenih v odstavku (3) spodaj, ki jih 
Komisiji sporočijo nacionalni regulatorni 
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podatkov navedenih v odstavku (3) spodaj, 
ki jih Komisiji sporočijo nacionalni 
regulatorni organi v skladu s členom 10(2) 
ali (4).

organi v skladu s členom 10(2) ali (4).
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Zmožnost, da evropski državljani svoje mobilne naprave uporabljajo med potovanjem izven 
svoje države je ključni element, ko govorimo o notranjem trgu mobilnih komunikacij v 
Evropi. Trenutne razmere na trgu gostovanja kažejo na očitno tržno nepopolnost, ki evropske 
državljane ovira pri uporabi njihovih mobilnih naprav, ko gredo iz ene države članice v drugo. 

Izražamo jasno podporo splošni usmeritvi predloga Komisije za uredbo o gostovanju v javnih 
mobilnih omrežjih znotraj Skupnosti. Vseeno vidimo možnosti za izboljšave glede povečanja 
preglednosti cen za potrošnika z namenom, da se potrošniku omogoči ozaveščena izbira, ter 
glede vzpostavitve enakih konkurenčnih pogojev za operaterje mobilnih omrežij z namenom 
povečati konkurenco na notranjem trgu gostovanja.  

Evropski parlament upošteva pomisleke Komisije glede regulacije cen mednarodnih mobilnih 
podatkovnih storitev na podlagi trenutnih informacij o tem segmentu trga, zlasti brez prave 
presoje vplivov. Vendar Evropski parlament poudarja, da je treba ta segment trga podrobno 
oceniti in spremljati, saj se zdi, da obstajajo trdni dokazi o tržni nepopolnosti.

I. Tržna nepopolnost 

1. Zelo visoke cene
Raven cen storitev mobilnih komunikacij, ki so potrošnikom ponujene med gostovanjem, 
variira od visoke do pogosto pretirane. Čeprav so zlasti cene na maloprodajni ravni 
neupravičeno visoke, obstajajo dokazi, da so tudi cene na veleprodajni ravni, ki jih 
zaračunavajo operaterji tujih gostiteljskih omrežij, zlasti mali operaterji, precej višje od 
stroškov, ki jih imajo operaterji tujih gostiteljskih omrežij, in s tem ovirajo pošteno 
konkurenco. 

2. Pomanjkanje preglednosti 
Evropskim državljanom je treba zagotoviti brezhibno komunikacijo. Glede na to, da ima 
mobilni telefon osem od desetih državljanov EU in da gostota priključkov v nekaterih državah 
članicah presega 100 % raven (v Italiji 123,2 %, na Portugalskem 117,1 %, v Združenem 
kraljestvu 116,3 %)1, je ta potreba očitna. Za to so nujno potrebni pregledni mehanizmi za 
določanje cen. Na ravni poslovanja med podjetji mora preglednost zagotavljati delovanje 
notranjega trga. Glavni cilj na ravni poslovanja med podjetjem in uporabnikom je, da se 
potrošniku zagotovi popolne in primerljive informacije o trenutnih cenah in se mu s tem 
omogoči ozaveščena izbira.

II. Slabosti nedelujočega notranjega trga telekomunikacij 

1. Nedoseganje ciljev lizbonske strategije
  

1Konec četrtega četrtletja leta 2005.
Vir: Credit Suisse, analiza prof. Gerpotta.
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Glavni cilj lizbonske agende je, da Evropa do 2010 postane najbolj konkurenčno in na znanju 
temelječe gospodarstvo na svetu. Evropski svet je marca 2005 Komisijo, Svet in države 
članice pozval, naj ponovno oživijo lizbonsko strategijo z osredotočanjem na rast in 
zaposlovanje v Evropi. Pravično delujoč trg dela bi lahko spodbujal rast in dal nov zagon za 
konkurenčno evropsko gospodarstvo. Da bi evropskemu trgu zagotovili konkurenčnost na 
svetovni ravni, je potreben notranji trg brez notranjih ovir. Visoke cene, ki jih ni moč 
utemeljiti, uporabnikom preprečujejo uporabo mobilnih telefonov in tako predstavljajo ovire 
na notranjem trgu storitev.

2. Na znanju temelječ notranji trg ni vzpostavljen 
Trg mobilnih komunikacij, ki je del širšega trga za informacijsko družbo, ne vključuje le 
govorne telefonije, temveč tudi zagotavljanje novejših mobilnih komunikacijskih storitev.
Zlasti VOIP, omrežja 3G, GPS, Wi-Fi, mobilni internet in mobilna TV kot tudi novi mobilni 
telefoni, ki podpirajo mobilni prenos večjih količin podatkov, predstavljajo obetaven 
napredek, ki ga ne bi smelo ovirati premajhno povpraševanje zaradi odvračajočih cen.

3. Samoregulacija ne deluje 
Samoregulacija pomeni, da bi se operaterji ali združenja med seboj pogajali in dogovorili o 
smernicah na evropski ravni. Operaterji bi morali zagotoviti občutna znižanja cen na 
veleprodajni in maloprodajni ravni. Kaže, da do sedaj takih predlogov še ni bilo. 

4. Nedelovanje v številkah
Raziskave so pokazale, da 

• ima skoraj štiri petine Evropejcev mobilni telefon;
• se uporabniki mobilnih telefonov večinoma zanašajo na storitve mednarodnega 

gostovanja, saj večina (devet desetin) uporabnikov namesto nakupa nove SIM kartice 
izbere to možnost, ko potuje v tujino;

• velika večina uporabnikov omeji mobilne komunikacije, ko potuje v tujino;
• so previsoki stroški komuniciranja zdaleč najpomembnejši razlog (kar pri 81 % 

odgovorov), zaradi katerega Evropejci svoje telefone uporabljajo manj pogosto, kadar 
potujejo v tujino; 

• je pri cenah preglednosti še vedno zelo pomanjkljiva, saj kar dve petini Evropejcev ne 
ve točno, koliko stanejo njihovi klici;

• velika večina Evropejcev (70 % odgovorov) želi, da Evropska unija poskrbi za 
regulacijo cen klicev in tekstovnih sporočil, tako da stroški gostovanja ne bodo 
nerazumno presegli lokalnih cen. 

B Predlagane izboljšave

Končni cilj te uredbe je vzpostavitev dobro delujočega notranjega trga telekomunikacij v EU. 
Treba je premagati geografske ovire, ki ovirajo dinamično konkurenco. Prav tako je treba 
povečati preglednost za potrošnika in sektor, saj lahko deloma pripomore k doseganju 
splošnega cilja.

5. Regulacija veleprodaje
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Regulacija cen na veleprodajni ravni je ključno gonilo za dosego zgoraj navedenih ciljev. 
Regulacija cen bi morala za zagotovitev konkurence vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za 
velike in majhne, stare in nove (dostop do trga), severne in južne (turizem) ter vzhodne in 
zahodne operaterje. Za zagotovitev poštene konkurence bodo vsi operaterji podvrženi 
obveznosti prenosa za storitve gostovanja na veleprodajni ravni.

Podlaga za regulacijo veleprodaje mora biti pregledna, nenaklonjena manipulaciji, enako 
veljati v vseh državah članicah in ne bi smela predstavljati prevelikega administrativnega 
bremena za regulativne organe.

Regulacija na veleprodajni ravni bi morala temeljiti na cenah zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih (MTR – mobile termination rate), izračunanih kot povprečje v vseh 27 državah 
članicah. Absolutna zamejitev veleprodajnih cen se izračuna tako, da se povprečno ceno 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih pomnoži z enim samim množiteljem. Noben 
operater mobilnega omrežja ne sme od nobenega drugega operaterja zaračunavati cen nad to 
mejo.

Regulacija cen na veleprodajni ravni bi morala začeti veljati brez odlašanja.

6. Klavzula o časovni omejitvi veljavnosti

Če bi sektor vzpostavil borzo, ki bi pokrivala celoten evropski trg gostovanja (dohodne in 
odhodne klice), operaterji, ki bi na tej borzi trgovali z njihovim celotnim deležem časovnih 
enot (minut) gostovanja, na veleprodajni ravni ne bi bili več podvrženi regulaciji.

7. Regulacija maloprodaje

Regulacija cen na maloprodajni ravni bi morala predvsem zagotavljati, da znižanja cen, ki jih 
operaterji odobrijo na veleprodajni ravni, dosežejo potrošnika, obenem pa operaterjem 
puščajo dovolj možnosti za inovacije novih storitev in tarifnih paketov.

Absolutna zamejitev maloprodajnih cen bo veljala le za regulirano maloprodajno tarifo 
("evropske tarife"), ki jo mora obvezno ponujati vsak operater.  Ta tarifa bi morala biti 
sestavljena iz vseobsegajoče cene za klic ali za časovno enoto, Evropski parlament in 
Evropski svet pa bi jo po potrebi lahko prilagajala. Operaterji so dolžni zagotoviti vse 
informacije o pogojih te tarife in potrošniku omogočiti, da se zlahka odloči za "evropsko 
tarifo".

Za povečanje konkurence na trgu mobilnega prenosa podatkov in za omogočanje 
primerljivosti cen storitev gostovanja po vsej Evropi bodo operaterji dolžni ponujati tudi 
mednarodno vseobsegajočo mesečno pavšalno tarifo. Ta pavšalna tarifa mora vključevati 
osnovno tarifo, ceno nacionalnih klicev in klicev mednarodnega gostovanja, ceno mobilnega 
prenosa podatkov (SMS, MMS, mobilna televizija itd.) in ceno vseh storitev, ki bodo 
potrošniku kasneje ponujene. Za pavšalno tarifo regulacija cen ne velja. 

Če bodo operaterji izpolnjevali obe zahtevi ("evropsko tarifo" in vseobsegajočo pavšalno 
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tarifo), vsi njihovi ostali obstoječi ali novi tarifni modeli mednarodnega gostovanja ne 
bodo podvrženi regulaciji, s čimer bodo operaterji imeli proste roke pri prilagoditvi svojih 
paketov storitev željam potrošnikov.
Regulacija cen na maloprodajni ravni bi morala začeti veljati takoj in bo prenehala veljati ob 
premostitvi vseh geografskih ovir za cene in ob vzpostavitvi dobro delujočega notranjega trga.

8. Preglednost

Aktivni sistem "push" je bolj priljubljen kot obveščanje o cenah na zahtevo (sistem "pull"). 
Da bi se izognili pošiljanju nezaželene pošte je treba informacije omejiti na navedbo cen, 
potrošniki pa morajo imeti možnost preklopitve na sistem "pull", če to želijo.

Potrošniki morajo biti v realnem času obveščeni o stroških, s katerimi se srečujejo v času 
gostovanja.

Zagotoviti je treba proporcionalnost stroškov informiranja potrošnikov. 

Da bodo znižane cene, odobrene na veleprodajni ravni, lahko dosegle potrošnika, je treba 
povečati preglednost zaračunanih cen med operaterji. Ker Evropski regulativni organ ne 
obstaja, so k zagotavljanju preglednosti pozvani nacionalni regulativni organi.

9. Nadaljnji koraki

Evropski parlament poziva Komisijo, naj pozorno spremlja razvoj cen mednarodnega 
mobilnega prenosa podatkov in oceni, ali je na tem področju potrebna nadaljnja regulacija. 
Poročevalec opozarja, da inovacijam novih tehnologij in storitev na tem področju zaradi 
prekomernih cen preti velika nevarnosti. 

C. Cilji, ki jih je treba doseči 

V zvezi s tem mora biti s predlagano uredbo dosežen uravnotežen pristop, ki bo upošteval 
interese uporabnikov in interese sektorja mobilnih telekomunikacij. Tako bi moralo priti 
do znatnega znižanja cen gostovanja ob ohranitvi enakih konkurenčnih pogojev za mobilne 
operaterje.


