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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je septembra 2013 predstavila predlog uredbe o enotnem trgu elektronskih 
komunikacij za doseganje povezane celine.

Odbor IMCO bo k delu Parlamenta v zvezi s tem predlogom prispeval v obliki zakonodajnega 
mnenja z izključno pristojnostjo za vprašanja o pravicah uporabnikov in varstvu potrošnikov, 
v skupni pristojnosti z odborom ITRE pa o vidikih odprtega internetnega dostopa. Prav tako 
bomo podali mnenje o potrošniških vidikih predlaganih sprememb uredbe o gostovanju, naš 
prispevek pa bo imel obliko predlogov sprememb k temu osnutku, ko bo objavljeno poročilo 
odbora ITRE. V kratkem času, ki je bil na voljo, pripravljavec mnenja ni natančno preučil 
vseh drugih vidikov predlagane uredbe in se je osredotočil samo na področja, na katerih ima 
odbor IMCO neposredno vlogo. Člani odbora lahko seveda vložijo predloge sprememb k 
temu poročilu tudi o vseh drugih vidikih. Na tej stopnji se pripravljavec mnenja tudi ni 
ukvarjal s predlogi sprememb k uvodnim izjavam in jih bo podal med sodelovanjem z 
odborom ITRE.

Pripravljavec mnenja je pri pripravi tega osnutka upošteval pomisleke številnih 
zainteresiranih strani, pri tem pa posebno pozornost namenil stališču potrošniških organizacij 
in regulativnih organov za telekomunikacije. Tudi on je zaskrbljen, da je predlagani 
instrument preveč razdrobljen in nima strateške usmeritve za doseganje ciljev enotnega trga 
EU za elektronske komunikacije, čeprav so cilji in ambicije predloga drugače pohvalni. Pri 
pripravi svojega mnenja in podajanju številnih izboljšav v zvezi s predlogom Komisije se je 
oprl na obsežne izkušnje odbora IMCO na področju krepitve pravic potrošnikov, in to ne le v 
sektorju elektronskih komunikacij. Prepričan je, da bo ta pristop imel široko podporo.

Zagotavljanje odprtega interneta

Pomemben element predloga Komisije so ukrepi za zagotovitev omrežne nevtralnosti, čeprav 
ta koncept v pravnem besedilu nikjer ni opredeljen. Odbor IMCO ima obsežne izkušnje na 
tem področju, spremembe, ki jih je predlagal pri pregledu direktive o univerzalnih storitvah in 
pravicah uporabnikov pa ostajajo ključne določbe za regulativne organe EU pri posredovanju 
za zaščito potrošnikov pred diskriminatornim ravnanjem in nepoštenim omejevanjem storitev.

Novi predlogi krepijo te določbe in zagotavljajo jasnejši okvir za posredovanje regulativnih 
organov. Pripravljavec mnenja bi bil sicer vesel, če bi jih lahko vključili kot spremembe 
sedanje direktive, vendar je poročevalec iz odbora ITRE odločno zagovarjal, da jih je treba 
zaradi doslednega izvajanja po vsej EU izvajati kot uredbo. Pripravljavec mnenja je to 
strategijo sprejel in podal številne predloge za pojasnitev in izboljšanje besedila, ki ga bosta 
odbora oblikovala skupaj.

Pravni instrument za pravice uporabnikov

Predlog Komisije nadomešča številne osrednje določbe Direktive 2002/22/ES o univerzalnih 
storitvah in pravicah uporabnikov (kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136); številne 
določbe so v celoti harmonizirane v obliki uredbe. Poleg tega so v tem predlogu odločitve o 
podrobnih izvedbenih pravilih centralizirane na ravni Komisije in je odpravljena neposredna 
odgovornost nacionalnih regulativnih organov. Komisija svoj predlog utemeljuje z neenotnim 
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izvajanjem pravil po vseh državah članicah. Tega pristopa ne poskuša osnovati na koristih 
enotnega trga elektronskih komunikacij. Pripravljavec mnenja meni, da je tak pristop 
popolnoma napačen.

Izločanje arbitrarnih elementov iz obstoječega regulativnega okvira bi povzročilo zmedo, 
uvajanje največje možne harmonizacije na teh področjih pa bi škodovalo varstvu potrošnikov. 
Odbor IMCO je pri pregledu direktive o pravicah potrošnikov leta 2011 zaustavil vztrajanje 
Komisije pri največji možni harmonizaciji, argument, da je taka harmonizacija škodljiva, pa 
ima v hitro spreminjajočem se svetu elektronskih komunikacij še večjo težo.

Poleg tega Komisija ne obravnava pravega vira razdrobljenosti trga, in sicer razlik v 
uspešnosti regulativnih organov pri uveljavljanju obstoječih obveznosti. Nalaganje vrste 
novih centraliziranih regulativnih zahtev v državah, v katerih regulativni organi na področju 
potrošniške zakonodaje že zdaj niso dovolj učinkoviti, ni ravno zagotovilo za dolgoročen 
uspeh. Predlog Komisije je vsebinsko pretirano preskriptiven. Pripravljavec mnenja meni, da 
so zavzeti nacionalni regulativni organi veliko primernejši za izvajanje pravil, pri čemer naj 
jih podpira organ BEREC. V tem hitro spreminjajočem se sektorju bodo hitreje zaznali 
protikonkurenčno ravnanje, ki ga je nujno treba odpraviti.

Pripravljavec mnenja kritizira pravni okvir, vendar priznava, da predlog Komisije za pravice 
potrošnikov prinaša pomembne izboljšave. Zato jih je preoblikoval v predloge sprememb 
sedanje direktive, ki bi jih vse države članice z lahkoto in hitro prenesle v svoj pravni red. 

Zlasti je predlagal, da bi izvedbena pravila pripravil organ BEREC, ki je za oblikovanje 
podrobnih standardov veliko primernejši kot Komisija. Meni, da za pripravo teh ukrepov 
izvedbeni akti niso pravi način.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Koristi, ki izhajajo iz enotnega trga 
elektronskih komunikacij, bi bilo treba 
razširiti na širši digitalni ekosistem, ki 
vključuje proizvajalce opreme Unije, 

(5) Koristi, ki izhajajo iz enotnega trga 
elektronskih komunikacij, bi bilo treba 
razširiti na širši digitalni ekosistem, ki 
vključuje proizvajalce opreme Unije, 
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ponudnike vsebin in aplikacij ter širše 
gospodarstvo s sektorji, kot so bančništvo, 
avtomobilska industrija, logistika ter 
maloprodajni, energijski in prometni 
sektor, ki bi s povezljivostjo izboljšali 
svojo produktivnost, npr. prek vsesplošnih 
aplikacij v oblaku, med seboj povezanih 
objektov in možnosti za zagotavljanje 
integriranih storitev za različne dele 
podjetij. Javne uprave in zdravstveni sektor 
bi morali izkoristiti tudi širšo 
razpoložljivost storitev e-uprave in e-
zdravja. Na trgu elektronskih komunikacij 
bi se lahko povečala tudi ponudba 
kulturnih vsebin in storitev ter kulturna 
raznovrstnost na splošno. Zagotavljanje 
povezljivosti prek elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev je tako 
pomembno za širše gospodarstvo in 
družbo, da bi bilo treba preprečiti 
neupravičene regulativne ali kakšne koli 
druge ovire, specifične za ta sektor.

ponudnike vsebin, aplikacij in programske 
opreme ter širše gospodarstvo s sektorji, 
kot so bančništvo, avtomobilska industrija, 
logistika ter maloprodajni, energetski in 
prometni sektor, ki bi s povezljivostjo 
izboljšali svojo produktivnost, npr. prek 
vsesplošnih aplikacij v oblaku, med seboj 
povezanih objektov in možnosti za 
zagotavljanje integriranih storitev za 
različne dele podjetij. Javne uprave in 
zdravstveni sektor bi morali izkoristiti tudi 
širšo razpoložljivost storitev e-uprave in e-
zdravja. Na trgu elektronskih komunikacij 
bi se lahko povečala tudi ponudba 
kulturnih vsebin in storitev ter kulturna 
raznovrstnost na splošno. Zagotavljanje 
povezljivosti prek elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev je tako 
pomembno za širše gospodarstvo in 
družbo, da bi bilo treba preprečiti 
neupravičene regulativne ali kakšne koli 
druge ovire, specifične za ta sektor.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za obdelavo osebnih podatkov iz te 
uredbe bi se morala uporabljati 
zakonodaja Unije, zlasti 
Direktiva 95/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta1a ter 
Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta1b, in nacionalna 
zakonodaja.

_________________
1a Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, 
str. 31).
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Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Izvajanje različnih nacionalnih
politik ustvarja neskladnost in 
razdrobljenost na notranjem trgu ter tako 
ovira nadaljnje širjenje vseevropskih 
storitev in dokončno vzpostavitev 
notranjega trga brezžičnih širokopasovnih 
komunikacij. Zlasti bi lahko ustvarilo 
neenake pogoje za dostop do teh storitev 
in oviralo konkurenco med podjetji s 
sedežem v različnih državah članicah, 
naložbe v naprednejša omrežja in 
tehnologije ter pojav inovativnih storitev, 
s čimer bi državljane in podjetja 
prikrajšalo za vsesplošne 
visokokakovostne integrirane storitve, 
operaterje brezžičnih širokopasovnih 
omrežij pa oviralo pri povečevanju 
učinkovitosti, ki bi ga zagotovilo 
obsežnejše in bolj integrirano poslovanje. 
Zato bi morali razvoj širšega integriranega 
kritja z naprednimi brezžičnimi 
širokopasovnimi komunikacijskimi 
storitvami po Uniji spremljati ukrepi na 
ravni Unije, ki se nanašajo na nekatere 
vidike dodeljevanja radiofrekvenčnega 
spektra. Hkrati bi morale države članice
obdržati pravico, da sprejmejo ukrepe, s 
katerimi svoj radiofrekvenčni spekter 
organizirajo za potrebe javnega reda, javne 
varnosti in obrambe.

(18) Reforma telekomunikacijskega 
svežnja EU iz leta 2009 vzpostavlja načela 
za upravljanje spektra. Priznava 
pristojnost držav članic glede kulturnih in 
avdiovizualnih politik in jim na splošno 
pušča potreben prostor za ukrepanje. Zato 
bi morali ukrepi na ravni Unije, ki se 
nanašajo na nekatere vidike dodeljevanja 
radiofrekvenčnega spektra, še naprej 
podpirati dinamični pristop k upravljanju 
spektra, ki priznava pristojnost držav 
članic na tem področju in spoštuje 
kulturne, avdiovizualne in medijske 
politike vsake države članice. Potrebna je 
zadostna prožnost za vključitev posebnih 
nacionalnih zahtev, države članice pa bi 
morale tudi obdržati pravico, da sprejmejo 
ukrepe, s katerimi svoj radiofrekvenčni 
spekter organizirajo za potrebe javnega 
reda, javne varnosti in obrambe. V 
primerih spora med državami članicami 
glede uporabe radijskega spektra lahko 
Komisija usklajuje in nudi podporo pri 
reševanju spora.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Glede na postopno migracijo na 
AIPN omrežja pomanjkanje razpoložljivih 
povezljivostnih izdelkov, ki temeljijo na 
protokolu IP za različne razrede storitev z 
zagotovljeno kakovostjo storitev, ki znotraj 
držav članic in med njimi omogočajo 
komunikacijske poti po omrežnih 
domenah in prek meja omrežij, ovira 
razvoj aplikacij, ki so odvisne od dostopa 
do drugih omrežij, s čimer se omejujejo 
tehnološke inovacije. Poleg tega se tako 
onemogoča obsežnejše širjenje 
učinkovitosti, ki je povezana z 
upravljanjem in zagotavljanjem omrežij 
na podlagi IP in povezljivostnih izdelkov z 
zagotovljeno ravnjo kakovosti storitev, 
zlasti večjo varnostjo, zanesljivostjo in 
prilagodljivostjo, stroškovno 
učinkovitostjo in hitrejšim zagotavljanjem 
storitev, kar prinaša koristi omrežnim 
operaterjem, ponudnikom storitev in 
končnim uporabnikom. Zato je nujno 
potreben usklajen pristop k oblikovanju in 
dostopnosti teh izdelkov pod razumnimi 
pogoji, po potrebi vključno z navzkrižnim 
zagotavljanjem med zadevnimi podjetji 
elektronskih komunikacij.

črtano

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Razlike v nacionalnem izvajanju črtano
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sektorskih predpisov o zaščiti končnih 
uporabnikov ustvarjajo velike ovire za 
enotni digitalni trg, zlasti zaradi 
povečanih stroškov usklajevanja za 
ponudnike javnih elektronskih 
komunikacij, ki želijo storitve ponuditi v 
več državah članicah. Poleg tega 
razdrobljenost in negotovost glede ravni 
zaščite v različnih državah članicah 
spodkopava zaupanje končnih 
uporabnikov in jih odvrača od 
nakupovanja elektronskih 
komunikacijskih storitev v tujini. Da bi 
dosegli cilj Unije glede odprave ovir na 
notranjem trgu je treba obstoječe različne 
nacionalne pravne ukrepe nadomestiti z 
enotnim in v celoti usklajenim naborom 
sektorskih pravil, ki bo zagotovil visoko 
skupno raven varstva končnih 
uporabnikov. Takšna popolna uskladitev 
pravnih določb ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij ne bi smela 
preprečevati, da končnim uporabnikom 
ponudijo pogodbene dogovore, ki 
presegajo to raven varstva.

Obrazložitev

Ko bodo pravila iz tega predloga uredbe prenesena v direktivo o univerzalnih storitvah, ne bo 
več treba ohranjati uvodnih izjav te uredbe, ki so povezane s pravicami potrošnikov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Ker ta uredba usklajuje samo 
nekatera sektorska pravila, ne sme
posegati v splošna pravila o varstvu 
potrošnikov, kot jih določajo akti Unije in 
nacionalna zakonodaja, ki jih izvaja.

(41) Ta uredba ne bi smela posegati v 
splošna pravila o varstvu potrošnikov, kot 
jih določajo zakonodaja Unije in 
nacionalna zakonodaja, ki jih izvaja.
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Obrazložitev

Ko bodo pravila iz tega predloga uredbe prenesena v direktivo o univerzalnih storitvah, ne bo 
več treba ohranjati uvodnih izjav te uredbe, ki so povezane s pravicami potrošnikov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Če se določbe v poglavjih 4 in 5 te 
uredbe nanašajo na končne uporabnike, 
se takšne določbe uporabljajo ne le za 
potrošnike, temveč tudi za druge 
kategorije končnih uporabnikov, 
predvsem za mikropodjetja. Končni 
uporabniki, razen potrošnikov, se lahko 
na lastno zahtevo z individualno pogodbo 
dogovorijo za odstopanje od nekaterih 
določb.

črtano

Obrazložitev

Ko bodo pravila iz tega predloga uredbe prenesena v direktivo o univerzalnih storitvah, ne bo 
več treba ohranjati uvodnih izjav te uredbe, ki so povezane s pravicami potrošnikov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij v okviru 
pogodbeno dogovorjenih omejitev glede 
podatkovnih količin in podatkovnih 
hitrosti za internetne dostopovne storitve
ne bi smeli onemogočati in upočasnjevati 
specifičnih vsebin, aplikacij, storitev ali 
posebnih razredov le-teh oz. jim 
zmanjševati kakovosti ali jih 
diskriminacijsko obravnavati, razen v 
primeru omejenega števila smiselnih 

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ne bi smeli 
onemogočati in upočasnjevati specifičnih 
vsebin, aplikacij, storitev ali posebnih 
razredov le-teh oz. jim zmanjševati 
kakovosti in jih diskriminacijsko 
obravnavati ali kako drugače posegati v 
prenos spletnega prometa, razen v primeru 
omejenega števila smiselnih ukrepov za 
upravljanje spletnega prometa. Ti ukrepi bi 
morali biti pregledni, sorazmerni in 
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ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki morajo biti pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski. Smiselno upravljanje 
spletnega prometa obsega preprečevanje 
ali oviranje hudih kaznivih dejanj, 
vključno s prostovoljnimi ukrepi 
ponudnikov za preprečevanje dostopa do 
otroške pornografije in njenega 
razširjanja. Čim večje zmanjšanje učinkov
prezasedenosti omrežja bi se moralo šteti 
za smiselno pod pogojem, da je omrežna 
prezasedenost le začasna ali da do nje 
pride samo v izjemnih okoliščinah.

nediskriminacijski in jih ne bi smeli 
ohraniti dlje, kot je nujno potrebno.
Smiselno upravljanje spletnega prometa 
obsega preprečitev ali čim večje 
zmanjšanje učinkov preobremenitev 
omrežij pod pogojem, da se enake vrste 
prometa obravnavajo enako.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Količinske tarife bi se morale šteti za 
združljive z načelom odprtega interneta, če 
končnim uporabnikom omogočajo, da na 
podlagi preglednih informacij o pogojih in 
posledicah takšne izbire izberejo tarifo, ki 
ustreza njihovi običajni podatkovni porabi. 
Hkrati bi take tarife ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij omogočile, da 
zmogljivosti omrežij bolje prilagodijo na 
pričakovane podatkovne količine. Bistveno 
je, da so končni uporabniki popolnoma 
obveščeni, preden sprejmejo dogovor o 
omejitvah podatkovne količine ali hitrosti 
in veljavnih tarifah, da lahko stalno 
spremljajo porabo in da se jim zlahka 
povečajo razpoložljive količine podatkov, 
če tako želijo.

(48) Količinske tarife bi se morale šteti za 
združljive z načelom odprtega interneta, če 
končnim uporabnikom omogočajo, da na 
podlagi preglednih informacij o pogojih in 
posledicah takšne izbire izberejo tarifo, ki 
ustreza njihovi običajni podatkovni porabi. 
Hkrati bi take tarife ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij omogočile, da 
zmogljivosti omrežij bolje prilagodijo na 
pričakovane podatkovne količine. Bistveno 
je, da so končni uporabniki popolnoma 
obveščeni, preden sprejmejo dogovor o 
omejitvah podatkovne količine ali hitrosti 
in veljavnih tarifah, in da lahko stalno 
spremljajo porabo ter da se jim zlahka 
povečajo razpoložljive količine podatkov, 
če tako želijo. Na ponujene podatkovne 
količine in hitrosti, ki so pogodbeno 
dogovorjene, ne bi smeli vplivati dodatni 
sporazumi o specializiranih storitvah, ki 
jih sklene končni uporabnik, ob 
upoštevanju določb iz člena 23 te uredbe o 
odprtem internetnem dostopu, ki določajo, 
da se specializirane storitve lahko 
ponujajo poleg internetnih dostopovnih 
storitev, kjer je primerno, če pomembno 
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ne zmanjšujejo njihove razpoložljivosti in 
kakovosti.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Poleg tega ponudniki vsebin, aplikacij 
in storitev povprašujejo po zagotavljanju 
prenosnih storitev, ki temeljijo na prožnih
parametrih kakovosti, vključno z nižjimi 
prednostnimi ravnmi za časovno neodvisen 
spletni promet. Možnost ponudnikov 
vsebin, aplikacij in storitev, da se s 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
pogajajo o takšni prilagodljivi ravni 
kakovosti storitve, je nujno potrebna za 
zagotavljanje specializiranih storitev, 
pričakuje pa se, da bo imela pomembno 
vlogo pri razvoju novih storitev, kakršne so 
komunikacije stroj-stroj. Hkrati bi morali 
taki dogovori ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij omogočiti, da 
bolje uravnotežijo spletni promet in 
preprečijo preobremenjenost omrežja. 
Ponudnikom vsebin, aplikacij in storitev 
ter ponudnikom javnih elektronskih 
komunikacij bi zato moralo biti 
omogočeno, da prosto sklepajo sporazume 
o specializiranih storitvah z opredeljenimi 
ravnmi kakovosti storitve, če takšni 
sporazumi bistveno ne poslabšajo splošne 
kakovosti internetnih dostopovnih storitev.

(50) Poleg tega ponudniki vsebin, aplikacij 
in storitev povprašujejo po zagotavljanju 
prenosnih storitev, ki temeljijo na 
parametrih kakovosti, vključno z nižjimi 
prednostnimi ravnmi za časovno neodvisen 
spletni promet. Možnost ponudnikov 
vsebin, aplikacij in storitev, da se s 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
pogajajo o takšni posebni ravni kakovosti 
storitve, je nujno potrebna za zagotavljanje 
specializiranih storitev, pričakuje pa se, da 
bo imela pomembno vlogo pri razvoju 
novih storitev, kakršne so komunikacije 
stroj-stroj. Hkrati bi morali taki dogovori 
ponudnikom javnih elektronskih 
komunikacij omogočiti, da bolje 
uravnotežijo spletni promet in preprečijo 
preobremenjenost omrežja. Ponudnikom 
vsebin, aplikacij in storitev ter ponudnikom 
javnih elektronskih komunikacij bi zato 
moralo biti omogočeno, da prosto sklepajo 
sporazume o specializiranih storitvah z 
opredeljenimi ravnmi kakovosti storitve, če 
takšni sporazumi ne poslabšajo splošne 
kakovosti odprtih internetnih dostopovnih 
storitev.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Nacionalni regulativni organi imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju, da lahko 
končni uporabniki svobodo do internetnega 
dostopa tudi dejansko izvajajo. 
Nacionalnim regulativnim organom bi bilo 
zato treba naložiti obveznost spremljanja in 
poročanja, poskrbeti pa bi morali tudi, da 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
spoštujejo določbe ter zagotavljajo 
nediskriminacijske internetne dostopovne 
storitve visoke kakovosti, ki jih 
specializirane storitve niso poslabšale. Pri 
oceni morebitnega splošnega poslabšanja 
internetnih dostopovnih storitev bi morali 
nacionalni regulativni organi upoštevati 
parametre kakovosti, npr. časovne načrte in 
zanesljivostne parametre (prehodni čas, 
trepetanje in izguba paketa), ravni in 
učinke prezasedenosti omrežja, dejanske 
hitrosti v primerjavi z oglaševanimi, 
zmogljivost internetnih dostopovnih 
storitev v primerjavi s specializiranimi 
storitvami ter kakovost, kot jo dojemajo 
končni uporabniki. Nacionalne regulativne 
organe bi bilo treba pooblastiti, da vsem 
posameznim ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij naložijo zahteve 
glede minimalne kakovosti storitev, če je to 
nujno, da se prepreči splošno poslabšanje 
kakovosti internetnih dostopovnih storitev.

(51) Nacionalni regulativni organi imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju, da lahko 
končni uporabniki svobodo do internetnega 
dostopa tudi dejansko izvajajo. 
Nacionalnim regulativnim organom bi bilo 
zato treba naložiti obveznost spremljanja in 
poročanja, poskrbeti pa bi morali tudi, da 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
spoštujejo določbe ter zagotavljajo 
nediskriminacijske internetne dostopovne 
storitve visoke kakovosti, ki jih 
specializirane storitve niso poslabšale. Pri 
oceni morebitnega splošnega poslabšanja 
internetnih dostopovnih storitev bi morali 
nacionalni regulativni organi upoštevati 
parametre kakovosti, npr. časovne načrte in 
zanesljivostne parametre (prehodni čas, 
trepetanje in izguba paketa), ravni in 
učinke prezasedenosti omrežja, dejanske 
hitrosti v primerjavi z oglaševanimi, 
zmogljivost internetnih dostopovnih 
storitev v primerjavi s specializiranimi 
storitvami ter kakovost, kot jo dojemajo 
končni uporabniki, pri tem pa dosledno 
upoštevati vse smernice, ki jih je izdal 
organ BEREC za načine merjenja hitrosti 
internetnih dostopovnih storitev, 
parametre kakovosti storitev, ki se merijo, 
in uporabo primernih ukrepov za 
upravljanje prometa. Nacionalne 
regulativne organe bi bilo treba pooblastiti, 
da vsem posameznim ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij naložijo zahteve 
glede minimalne kakovosti storitev, če je to 
nujno, da se prepreči splošno poslabšanje 
kakovosti internetnih dostopovnih storitev.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Ukrepi za zagotavljanje večje 
preglednosti in primerljivosti cen, tarif in 
pogojev ter parametrov kakovosti storitev, 
vključno s parametri, ki se nanašajo na 
zagotavljanje internetnega dostopa, bi 
morali povečati možnost končnih 
uporabnikov, da čim bolje izberejo 
ponudnike in tako v celoti izkoristijo 
prednosti konkurence.

(52) Ukrepi za zagotavljanje večje 
preglednosti in primerljivosti cen, tarif in 
pogojev ter parametrov kakovosti storitev, 
vključno s parametri, ki se nanašajo na 
zagotavljanje internetnega dostopa, bi 
morali povečati možnost končnih 
uporabnikov, da čim bolje izberejo 
ponudnike in tako v celoti izkoristijo 
prednosti konkurence. Vse prostovoljne 
certifikacijske sheme za interaktivna 
primerjalna spletna mesta, vodnike ali 
podobna orodja bi morale biti neodvisne 
od vseh ponudnikov elektronskih 
komunikacij, uporabljati preprost in jasen 
jezik, zagotavljati popolne in posodobljene 
informacije, uporabljati pregledno 
metodologijo, biti zanesljive in dostopne v 
skladu s smernicami za dostopnost 
spletnih vsebin 2.0 ter imeti vzpostavljen 
učinkovit postopek za obravnavo pritožb.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Končni uporabniki bi morali biti pred 
nakupom storitve ustrezno obveščeni o 
ceni in vrsti ponujene storitve. Ti podatki 
bi morali biti na voljo tudi neposredno 
pred vzpostavitvijo povezave, če za klic na 
določeno številko ali storitev veljajo 
posebni pogoji oblikovanja cen, na primer 
klici na premijske storitve, za katere 
pogosto veljajo posebne cene. Če je taka 
obveznost glede na trajanje in stroške 
nesorazmerna s tarifnimi informacijami 
ponudnika storitev v primerjavi s 
povprečnim trajanjem klica in 
stroškovnim tveganjem, ki mu je 
izpostavljen končni uporabnik, lahko 

črtano
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nacionalni regulativni organi odobrijo 
odstopanje. Končni uporabniki bi morali 
biti prav tako obveščeni, če za brezplačno 
telefonsko številko veljajo dodatne 
pristojbine.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij naj bi na ustrezen način 
obveščali končne uporabnike, med drugim 
o svojih storitvah in tarifah, parametrih 
kakovosti storitev, dostopu do storitev v 
sili in morebitnih omejitvah ter o izbiri 
storitev in izdelkov, ki so zasnovani za 
invalidne porabnike. Te informacije bi 
morale biti predstavljene jasno in 
pregledno ter se nanašati na države članice, 
v katerih se storitve opravljajo; v primeru 
sprememb bi jih bilo treba posodobiti. Pri 
ponudbah na podlagi individualnih 
pogajanj bi morali biti ponudniki izvzeti iz 
takšnih zahtev po informacijah.

(54) Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij naj bi na ustrezen način 
obveščali končne uporabnike, med drugim 
o svojih storitvah in tarifah, parametrih 
kakovosti storitev, dostopu do storitev v 
sili in morebitnih omejitvah ter o izbiri 
storitev in izdelkov, ki so zasnovani za 
invalidne porabnike. V primeru tarifnih 
shem z vnaprej določenimi količinami 
komunikacij bi morali ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij obveščati tudi o 
možnosti potrošnikov in končnih 
uporabnikov, ki to zahtevajo, da 
neuporabljeno količino iz prejšnjega 
obračunskega obdobja prenesejo v tekoče 
obračunsko obdobje. Te informacije bi 
morale biti predstavljene jasno in 
pregledno ter se nanašati na države članice, 
v katerih se storitve opravljajo; v primeru 
sprememb bi jih bilo treba posodobiti. Pri 
ponudbah na podlagi individualnih 
pogajanj bi morali biti ponudniki izvzeti iz 
takšnih zahtev po informacijah.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Pogodbe so pomembno sredstvo, ki (56) Pogodbe so pomembno sredstvo, ki 



AD\1016355SL.doc 15/81 PE522.939v02-00

SL

končnim uporabnikom zagotavlja visoko 
raven preglednosti informacij in pravne 
varnosti. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij bi morali končnim 
uporabnikom zagotoviti jasne in razumljive 
informacije o vseh bistvenih sestavinah 
pogodbe, preden jih pogodba zavezuje. 
Informacije bi morale biti obvezne in se ne 
bi smele spreminjati, razen s kasnejšim 
dogovorom med končnim uporabnikom in 
ponudnikom. Komisija in več nacionalnih 
regulativnih organov je nedavno ugotovilo 
bistvena razhajanja med oglaševano 
hitrostjo internetnega dostopa in hitrostjo, 
ki je dejansko na voljo končnim 
uporabnikom. Ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij bi zato morali 
pred sklenitvijo pogodbe končne 
uporabnike obvestiti o hitrosti in drugih 
parametrih kakovosti storitev, ki jih lahko 
resnično zagotovijo na glavni lokaciji 
končnega uporabnika.

končnim uporabnikom zagotavlja visoko 
raven preglednosti informacij in pravne 
varnosti. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij bi morali končnim 
uporabnikom zagotoviti jasne in razumljive 
informacije o vseh bistvenih sestavinah 
pogodbe, preden jih pogodba zavezuje. 
Informacije bi morale biti obvezne in se ne 
bi smele spreminjati, razen s kasnejšim 
dogovorom med končnim uporabnikom in 
ponudnikom. Komisija in več nacionalnih 
regulativnih organov je nedavno ugotovilo 
bistvena razhajanja med oglaševano 
hitrostjo internetnega dostopa in hitrostjo, 
ki je dejansko na voljo končnim 
uporabnikom. Ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij bi zato morali 
pred sklenitvijo pogodbe končne 
uporabnike obvestiti o hitrosti in drugih 
parametrih kakovosti storitev, ki jih lahko 
resnično zagotovijo na glavni lokaciji 
končnega uporabnika. Za fiksne in 
mobilne podatkovne povezave je običajno 
razpoložljiva hitrost komunikacijske 
storitve, ki jo potrošnik večinoma lahko 
pričakuje pri dostopu do storitve ne glede 
na čas dneva. Običajno razpoložljiva 
hitrost bi morala izhajati iz ocenjenih 
razponov hitrosti, povprečnih hitrosti, 
hitrosti v prometnih konicah in najmanjše 
hitrosti. Metodologija bi morala biti 
opredeljena v smernicah organa BEREC 
in bi jo bilo treba redno pregledovati in 
posodabljati v skladu z razvojem 
tehnologije in infrastrukture. Države 
članice bi morale zagotoviti, da bi 
ponudniki končnim uporabnikom 
omogočili, da bi imeli pred sklenitvijo 
pogodbe dostop do primerljivih informacij 
o pokrivanju mobilnih omrežij, vključno z 
različnimi tehnologijami v njihovi državi 
članici, in bi se tako lahko premišljeno 
odločili za nakup.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 57 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Glede terminalske opreme bi morale 
biti v pogodbi navedene morebitne 
omejitve ponudnika v zvezi z uporabo 
opreme, na primer z „zaklenjenimi SIM 
karticami“ pri mobilnih napravah in z 
vsemi stroški, ki nastanejo zaradi 
prekinitve pogodbe pred dogovorjenim 
potekom veljavnosti. Stroški ne bi smeli 
dospeti v plačilo po izteku dogovorjenega 
trajanja pogodbe.

(57) Glede terminalske opreme bi morale 
biti v pogodbi navedene morebitne 
omejitve ponudnika v zvezi z uporabo 
opreme, na primer z „zaklenjenimi SIM 
karticami“ pri mobilnih napravah in z 
vsemi stroški, ki nastanejo zaradi 
prekinitve pogodbe pred dogovorjenim 
potekom veljavnosti. Stroški ne bi smeli 
dospeti v plačilo po izteku dogovorjenega 
trajanja pogodbe. V pogodbah bi morale 
biti navedene tudi vrste zagotovljenih 
poprodajnih storitev, storitev vzdrževanja 
in storitev pomoči uporabnikom. Če je 
mogoče, bi morale te informacije na 
zahtevo vključevati tudi tehnične 
informacije o pravilnem delovanju 
terminalske opreme, ki jo izbere končni 
uporabnik. Če ni ugotovljena nobena 
tehnična nezdružljivost, bi morale biti te 
informacije brezplačne.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) V izogib neprijetnim presenečenjem 
ob prejemu računa bi morali imeti končni 
uporabniki možnost, da opredelijo finančne 
zgornje meje stroškov, nastalih z uporabo 
govornih storitev in storitev internetnega 
dostopa. Ta instrument bi moral biti na 
voljo brezplačno in bi moral vsebovati 
ustrezno obvestilo, ki ob približevanju 
mejne vrednosti omogoča ponoven ogled. 
Ko je dosežena zgornja meja, končni 
uporabniki ne bi smeli več prejemati teh 
storitev ali se jim ne bi smele več 
zaračunavati, razen če izrecno zahtevajo 

(58) V izogib neprijetnim presenečenjem 
ob prejemu računa bi morali imeti končni 
uporabniki za vse naročniške storitve
možnost, da vnaprej določijo finančne 
zgornje meje stroškov, nastalih z uporabo 
govornih storitev in storitev internetnega 
dostopa. Ta instrument bi moral vsebovati 
ustrezno obvestilo, ki ob približevanju 
mejni vrednosti omogoča ponoven ogled.



AD\1016355SL.doc 17/81 PE522.939v02-00

SL

nadaljnje zagotavljanje po dogovoru s 
ponudnikom.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Izkušnje iz držav članic in nedavna 
raziskava, ki jo je naročila Izvajalska 
agencija za potrošnike in zdravje, so 
pokazale, da dolga pogodbena obdobja in 
samodejno ali tiho podaljšanje pogodbe 
predstavljajo pomembne ovire pri 
spreminjanju ponudnika. Zaželeno je 
torej, da bi lahko končni uporabniki brez 
stroškov prekinili pogodbo šest mesecev 
po njeni sklenitvi. V tem primeru bi lahko 
ponudniki od končnih uporabnikov 
zahtevali, da poravnajo preostalo vrednost 
subvencionirane terminalske opreme ali 
vrednost drugih promocijskih akcij po 
načelu časovne sorazmernosti. Pogodbe, 
ki so bile tiho podaljšane, bi morale imeti 
možnost prekinitve z enomesečnim 
odpovednim rokom.

črtano

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Da bi podprli zagotavljanje storitev 
po načelu „vse na enem mestu“ in olajšali 
nemoteno zamenjavo za končne 
uporabnike, bi moral postopek zamenjave
ponudnika voditi sprejemni ponudnik 
javnih elektronskih komunikacij. Prenosni 
ponudnik javnih elektronskih komunikacij 

(63) Da bi olajšali nemoteno zamenjavo za 
končne uporabnike, bi moral biti organ 
BEREC pooblaščen za sprejetje smernic, 
ki določajo obveznosti sprejemnega in 
prenosnega ponudnika v postopku
zamenjave in prenosa ter med drugim 
zagotavljajo, da prenosni ponudnik javnih 
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ne bi smel zavlačevati ali ovirati postopka 
zamenjave. Čim bolj bi morali uporabljati 
samodejne postopke in zagotavljati visoko
raven varstva osebnih podatkov. 
Razpoložljivost preglednih, natančnih in 
pravočasnih informacij o zamenjavi 
ponudnika bi morala okrepiti zaupanje 
končnih uporabnikov v zamenjavo in 
povečati njihovo pripravljenost do bolj 
aktivnega sodelovanja v konkurenčnem 
procesu.

elektronskih komunikacij ne zavlačuje ali 
ovira postopka zamenjave, da je postopek
čim bolj samodejen in da je zagotovljena 
visoka raven varstva osebnih podatkov. 
Smernice bi morale poleg tega 
obravnavati tudi vprašanje, kako končnim 
uporabnikom zagotoviti kontinuiteto, tudi 
kar zadeva identifikacijske podatke, kot so 
elektronski naslovi, na primer z možnostjo 
izbire storitve preusmerjanja elektronske 
pošte. Razpoložljivost preglednih, 
natančnih in pravočasnih informacij o 
zamenjavi ponudnika bi morala okrepiti 
zaupanje končnih uporabnikov v 
zamenjavo in povečati njihovo 
pripravljenost do bolj aktivnega 
sodelovanja v konkurenčnem procesu.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Pogodbe s prenosnimi ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij bi se 
morale samodejno prekiniti po zamenjavi 
ponudnika, ne da bi se od končnih 
uporabnikov zahtevala dodatna dejanja. V 
primeru predplačniških storitev bi se 
moral pozitiven saldo, ki ni bil porabljen, 
povrniti potrošniku, ki menja ponudnika.

črtano

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Končnim uporabnikom bi morala biti 
zagotovljena kontinuiteta pri menjavi 
pomembnih identifikacijskih podatkov, 

črtano
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kot so elektronski naslovi. V ta namen in 
da se zagotovi, da se elektronska sporočila 
ne izgubijo, bi končni uporabniki morali 
imeti možnost, da v primerih, ko jim 
elektronski naslov zagotavlja prenosni 
ponudnik, brezplačno izberejo storitev 
preusmerjanja elektronske pošte, ki jo 
ponuja prenosni ponudnik storitve 
internetnega dostopa.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68) Da bi se upošteval razvoj trga in 
tehnični napredek, bi moralo biti Komisiji 
v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije podeljeno 
pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s 
spremembami prilog k tej uredbi. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da ustrezne dokumente 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

črtano

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71) Da bi se zagotovila skladnost med cilji 
in ukrepi, ki so potrebni za dokončno 
vzpostavitev enotnega trga elektronskih 
komunikacij v skladu s to uredbo, in 

(71) Da bi se zagotovila skladnost med cilji 
in ukrepi, ki so potrebni za dokončno 
vzpostavitev enotnega trga elektronskih 
komunikacij v skladu s to uredbo, in 
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nekaterimi posebnimi obstoječimi 
zakonodajnimi določbami ter da bi 
zakonodaja odražala ključne elemente 
razvijajoče se prakse odločanja, bi bilo 
treba spremeniti Direktivo 2002/21/ES, 
direktivi 2002/20/ES in 2002/22/ES ter 
Uredbo št. 531/2012. To pomeni, da se 
Direktiva 2002/21/ES in z njo povezane 
Direktive uporabljajo v povezavi s to 
uredbo, uvedbo okrepljenih pristojnosti 
Komisije za zagotavljanje usklajenosti 
ukrepov, ki veljajo za evropske ponudnike 
elektronskih komunikacij s pomembno 
tržno močjo v okviru evropskega 
mehanizma posvetovanja, harmonizacijo 
meril, sprejetih pri ocenjevanju opredelitve 
in konkurenčnosti pomembnih trgov, 
prilagajanje sistema uradnega obveščanja v 
skladu z Direktivo 2002/20/ES v smislu 
enotne odobritve v EU ter razveljavitev 
določb o minimalni harmonizaciji pravic 
končnih uporabnikov iz Direktive 
2002/22/ES, ki so ob popolni
harmonizaciji, ki jo določa ta uredba, 
postale odvečne.

nekaterimi posebnimi obstoječimi 
zakonodajnimi določbami ter da bi 
zakonodaja odražala ključne elemente 
razvijajoče se prakse odločanja, bi bilo 
treba spremeniti Direktivo 2002/21/ES, 
direktivi 2002/20/ES in 2002/22/ES ter 
Uredbo št. 531/2012. To pomeni, da se 
Direktiva 2002/21/ES in z njo povezane 
Direktive uporabljajo v povezavi s to 
uredbo, uvedbo okrepljenih pristojnosti 
Komisije za zagotavljanje usklajenosti 
ukrepov, ki veljajo za evropske ponudnike 
elektronskih komunikacij s pomembno 
tržno močjo v okviru evropskega 
mehanizma posvetovanja, harmonizacijo 
meril, sprejetih pri ocenjevanju opredelitve 
in konkurenčnosti pomembnih trgov, 
prilagajanje sistema uradnega obveščanja v 
skladu z Direktivo 2002/20/ES v smislu 
enotne odobritve v EU ter razveljavitev 
določb o minimalni harmonizaciji pravic 
končnih uporabnikov iz Direktive 
2002/22/ES, ki so ob harmonizaciji, ki jo 
določa ta uredba, postale odvečne.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(76) Poleg tega bi moralo bistveno 
znižanje povprečne cene zaključevanja 
klicev v mobilnih omrežjih po vsej Uniji 
pred kratkim omogočiti, da se pri 
dohodnih klicih odpravijo dodatni stroški 
gostovanja.

(76) Da bi zagotovili jasnost in pravna 
varnost, bi bilo treba določiti rok za 
dokončno odpravo dodatnih 
maloprodajnih pristojbin za gostovanje, 
katerih zniževanje se je pričelo z Uredbo 
(ES) št. 717/2007. Pred dokončno odpravo 
maloprodajnih pristojbin pa bi bilo treba 
še dodatno znižati veleprodajne cene in 
uskladiti cene zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih po celotni Uniji, da bi 
operaterjem telekomunikacij zagotovili 
resnično enake konkurenčne pogoje.
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Obrazložitev

V številnih državah članicah znaša povprečna domača cena manj kot 0,05 EUR. Ohranitev 
veleprodajne cene za storitve govornega gostovanja na sedanji stopnji 0,05 EUR po 1. juliju 
2016, ko bodo operaterji morali uporabnikom storitev gostovanja zaračunavati enako ceno 
kot domačim uporabnikom, bi povzročila resna izkrivljanja na trgu. Ker bodo mobilni 
operaterji od leta 2016 dalje konkurirali na evropskem trgu, je treba uskladiti cene 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za vsa 
podjetja.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imajo državljani in podjetja pravico in 
možnost za dostop do konkurenčnih, 
varnih in zanesljivih komunikacijskih 
storitev ne glede na to, od kod iz Unije se 
zagotavljajo, ne da jih pri tem ovirajo 
čezmejne omejitve ali neupravičeni dodatni 
stroški.

(b) imajo državljani in podjetja pravico in 
možnost za dostop do konkurenčnih, 
varnih in zanesljivih komunikacijskih 
storitev ne glede na to, od kod iz Unije se 
zagotavljajo, ne da jih pri tem ovirajo 
čezmejne omejitve ali neupravičeni dodatni 
stroški in kazni.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa zlasti regulativna 
načela v povezavi z določbami direktiv št. 
2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES in 
2002/22/ES, na podlagi katerih Komisija, 
Organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC) in 
pristojni nacionalni organi delujejo v 
okviru svojih pristojnosti:

2. Ta uredba določa zlasti regulativna 
načela v povezavi z določbami direktiv št. 
2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES in 
2002/22/ES, na podlagi katerih Komisija, 
Organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC) in 
pristojni nacionalni in regionalni organi 
delujejo v okviru svojih pristojnosti:
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) da bi spodbujali naložbe in inovacij v 
nove in okrepljene visokozmogljive 
infrastrukture, ki segajo po vsej Uniji in ki
lahko zadovoljijo spreminjajoče se 
povpraševanje končnih uporabnikov;

(c) da bi spodbujali naložbe in inovacije v 
nove in okrepljene visokozmogljive 
infrastrukture ter zagotovili, da segajo po 
vsej Uniji in da lahko zadovoljijo 
spreminjajoče se povpraševanje končnih 
uporabnikov, ne glede na to, kje v Uniji se 
nahajajo;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) uskladitev pravil za pravice končnih 
uporabnikov in spodbujanje učinkovite 
konkurence na maloprodajnih trgih in s 
tem oblikovanje evropskega prostora 
potrošnikov za elektronske komunikacije;

črtano

Obrazložitev

S prenosom pravic potrošnikov iz tega predloga uredbe v direktivo o univerzalnih storitvah ne 
bo več potrebe, da bi se ohranile v osnutku uredbe.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Določbe te uredbe ne posegajo v 
pravni red Unije o varstvu podatkov in v 
člena 7 in 8 Listine Evropske unije o 
temeljnih človekovih pravicah.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „povezljivostni izdelek z zagotovljeno 
kakovostjo storitev (ASQ)“ pomeni 
izdelek, ki se zagotovi na izmenjavi IP in 
ki strankam omogoča, da vzpostavijo 
komunikacijsko povezavo IP med točko za 
medomrežno povezovanje in eno ali več 
fiksnimi omrežnimi priključnimi točkami, 
ter ki na podlagi posebnih parametrov 
opredeljenim ravnem omrežne 
zmogljivosti med koncema omogoča 
zagotavljanje posebnih storitev končnim 
uporabnikom na podlagi oskrbovanja z 
določeno zagotovljeno kakovostjo storitev;

črtano

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo elektronsko 
komunikacijsko storitev, ki omogoča 
povezavo z internetom in s tem povezavo
med skoraj vsemi končnimi točkami, 
povezanimi z internetom, ne glede na 
omrežno tehnologijo, ki se uporablja;

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo elektronsko 
komunikacijsko storitev, ki omogoča 
povezavo z internetom in med skoraj vsemi 
končnimi točkami, povezanimi z 
internetom, ne glede na omrežno 
tehnologijo ali terminalsko opremo, ki se 
uporablja;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
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Člen 2 – odstavek 2 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „specializirana storitev“ pomeni 
elektronsko komunikacijsko storitev ali 
katero koli drugo storitev, ki omogoča 
dostop do specifičnih vsebin, aplikacij ali 
storitev oz. do kombinacije le-teh, katerih 
tehnične lastnosti so konstantno 
nadzorovane, ali pošiljanje podatkov 
določenemu številu oseb ali končnih točk 
oz. prejemanju podatkov od le-teh; taka 
storitev se ne trži ali splošno uporablja kot 
nadomestek za internetno dostopovno 
storitev;

(15) „specializirana storitev“ pomeni 
elektronsko komunikacijsko storitev, ki je 
optimizirana za specifične vsebine, 
aplikacije ali storitve oz. kombinacije le-
teh in pri kateri se z upravljanjem prometa 
in z logično različno zmogljivostjo ter ob 
strogem nadzoru dostopa zagotavlja 
ustrezna raven zmogljivosti in kakovosti 
omrežja z namenom zagotavljanja večje 
kakovosti, ki je vseskozi nadzorovana; 
taka storitev se ne trži ali uporablja kot 
nadomestek za internetno dostopovno 
storitev;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij ima pravico do zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev v vsej Uniji ter do uresničevanja 
pravic, povezanih z zagotavljanjem takih 
omrežij in storitev, v vsaki državi članici, v 
kateri posluje na podlagi enotne odobritve 
EU, za katero veljajo le zahteve o uradnem 
obveščanju iz člena 4.

1. Vsak ponudnik elektronskih 
komunikacij ima pravico do zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev v vsej Uniji ter do uresničevanja 
pravic, povezanih z zagotavljanjem takih 
omrežij in storitev, v vsaki državi članici, v 
kateri posluje na podlagi enotne odobritve 
EU, za katero veljajo le zahteve o uradnem 
obveščanju iz člena 4.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spoštuje pravila o varstvu zasebnosti, 
osebnih podatkov, varnosti in celovitosti 

(f) spoštuje pravila o varstvu zasebnosti, 
osebnih podatkov, varnosti in celovitosti 
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omrežij ter preglednosti v skladu s pravom 
Unije.

omrežij ter preglednosti kot tudi načelo 
vgrajenega varstva podatkov v skladu s 
pravom Unije.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19 črtano

Povezljivostni izdelek z zagotovljeno 
kakovostjo storitev (ASQ) 

(1) Vsak operater ima pravico do 
zagotavljanja evropskega povezljivostnega 
izdelka (ASQ), kot je opredeljen v 
odstavku 4.

(2) Vsak operater izpolni vse razumne 
zahteve za zagotavljanje evropskega 
povezljivostnega izdelka z zagotovljeno 
kakovostjo storitev (kot je opredeljen v 
odstavku 4), ki jih v pisni obliki predloži 
pooblaščeni ponudnik elektronskih 
komunikacijskih storitev. Vsaka zavrnitev 
zagotavljanja evropskega izdelka ASQ 
temelji na objektivnih merilih. Operater 
navede razloge za zavrnitev v enem 
mesecu po pisni zahtevi.

Razlog za zavrnitev se šteje za 
objektivnega, če stranka, ki zahteva 
dobavo evropskega povezljivostnega 
izdelka z zagotovljeno kakovostjo storitev, 
zahtevani stranki v Uniji ali tretjih 
državah ne more ali noče zagotoviti 
evropskega povezljivostnega izdelka z 
zagotovljeno kakovostjo storitev pod 
razumnimi pogoji, če ta tako zahteva.

(3) Če se zahteva zavrne ali se dogovor o 
posebnih pogojih, vključno s ceno, ne 
sprejme v dveh mesecih od pisne zahteve, 
lahko obe stranki zadevo predložita 
zadevnemu nacionalnemu regulativnemu 
organu na podlagi člena 20 Direktive 
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2002/21/ES. V takem primeru se lahko 
uporabi člen 3(6) te uredbe.

(4) Zagotavljanje povezljivostnega izdelka 
se šteje za zagotavljanje evropskega 
povezljivostnega izdelka ASQ, če se 
zagotavlja v skladu z minimalnimi 
parametri iz Priloge II ter izpolnjuje vse 
naslednje bistvene zahteve:

(a) lahko se ponudi kot visokokakovosten 
izdelek povsod po Uniji;

(b) ponudnikom storitev omogoča, da 
zadovoljijo potrebe končnih uporabnikov;

(c) je stroškovno učinkovito, pri čemer se 
upoštevajo obstoječe rešitve, ki se lahko 
zagotavljajo na istih omrežjih;

(d) je operativno učinkovito, zlasti glede 
čim večjega omejevanja ovir pri izvajanju 
in uvedbenih stroškov za stranke; in

(e) zagotavlja spoštovanje pravil o varstvu 
zasebnosti, osebnih podatkov, varnosti in 
celovitosti omrežij ter preglednosti v 
skladu s pravom Unije.

(5) Komisija se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 32, 
da lahko Prilogo II prilagodi glede na 
tržni in tehnološki razvoj ter tako še 
naprej zagotavlja izpolnjevanje bistvenih 
zahtev iz odstavka 4.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Poglavje IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usklajene pravice končnih uporabnikov Pravice uporabnikov do odprtega 
internetnega dostopa

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
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Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri komunikacijah znotraj 
Unije, ki se zaključijo v drugi državi 
članici, ne uporabljajo višjih tarif, razen 
če so take razlike objektivno upravičene:

črtano

(a) kot so tarife, ki se uporabljajo za 
domače medkrajevne komunikacije, kar 
zadeva komunikacije v fiksnih omrežjih;

(b) kot so evrotarife za regulirane 
komunikacije prek govornega in 
gostovanja SMS v skladu z Uredbo (ES) 
št. 531/2012, kar zadeva mobilne 
komunikacije.

Obrazložitev

Kar zadeva trg fiksnih komunikacij, je regulativno ukrepanje neupravičeno in za njegovo 
koristnost ni nobenih jasnih dokazov. Kar zadeva mobilno komunikacijo, pa bi morali to 
urediti s splošnih pristopom h gostovanju, kot je opredeljeno v tretji uredbi o gostovanju.

Predlog spremembe38

Predlog uredbe
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22 črtano

Čezmejno reševanje sporov

1. Izvensodni postopki, ki se uvedejo v 
skladu s členom 34(1) Direktive 
2002/22/ES, se uporabljajo tudi pri 
sporih, ki se nanašajo na pogodbe med 
potrošniki ter drugimi končnimi 
uporabniki, če so takšni izvensodni 
postopki na voljo tudi njim, in ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij s 
sedežem v drugi državi članici. Za spore, 
ki spadajo v področje uporabe Direktive 
2013/11/EU33, se uporabljajo določbe 
navedene direktive.
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___________________
33 Direktiva 2013/11/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 
alternativnem reševanju potrošniških 
sporov ter spremembi Uredbe (ES) 
št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES, UL 
L 165 z dne 18. junija 2013, str. 63.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja predlaga črtanje tega člena kot del svojega splošnega pristopa glede 
spremembe Direktive 2002/22/ES namesto določb, predvidenih v osnutku uredbe. Za več 
informacij glej predlog spremembe člena 36.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 23 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svoboda do zagotavljanja in uporabe 
odprtega internega dostopa ter smiselno

upravljanje prometa

Odprt internetni dostop, specializirane 
storitve in sorazmerno tehnično

upravljanje prometa

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Končni uporabniki imajo prek 
internetnih dostopovnih storitev prost 
dostop do informacij in vsebin ter jih lahko 
širijo, zaganjajo aplikacije in uporabljajo 
storitve po lastni izbiri.

1. Končni uporabniki imajo prek 
internetnih dostopovnih storitev prost 
dostop do informacij in vsebin ter jih lahko 
širijo, zaganjajo aplikacije in uporabljajo
naprave, storitve in programsko opremo
po lastni izbiri, ne glede na njihov izvor ali 
destinacijo.

Končni uporabniki s ponudniki 
internetnih dostopovnih storitev prosto 
sklepajo sporazume o podatkovnih 
količinah in hitrostih ter v skladu s takimi 
sporazumi o podatkovnih količinah 

Ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev končnim uporabnikom ne 
omejujejo ali preprečujejo uporabe 
kakršne koli terminalske opreme za 
dostopanje do informacij in vsebin ter za 
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koristijo ponudbe ponudnikov spletnih 
vsebin, aplikacij in storitev.

njihovo razširjanje prek svoje internetne 
dostopovne storitve. To je v skladu z 
Direktivo 2014/.../EU Evropskega 
parlamenta in Sveta1a in ne posega v 
pravice držav članic, da podelijo 
posamezne pravice uporabe iz člena 5 
Direktive 2002/20/ES. 

_________________
1a Direktiva 2014/.../ES Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne ... o 
harmonizaciji zakonov držav članic v zvezi 
z dostopnostjo radijske opreme na trgu in 
razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L 
..., ..., str. ...). 
* UL: prosimo, vstavite številko direktive 
(COD 2011/0283) ter številko, datum 
sprejetja in navedbo objave direktive v 
opombo 33a.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Končni uporabniki lahko tudi prosto
sklepajo dogovore s ponudniki javnih
elektronskih komunikacij ali ponudniki 
vsebin, aplikacij in storitev o zagotavljanju 
specializiranih storitev z boljšo 
kakovostjo.

2. Končni uporabniki lahko tudi prosto
koristijo specializirane storitve, ki jih 
nudijo ponudniki elektronskih
komunikacijskih storitev ali ponudniki 
vsebin, aplikacij in storitev.

Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za končne 
uporabnike, ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev ter ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij med seboj prosto sklepajo 
sporazume o prenosu podatkovnih količin 
ali prometu kot specializiranih storitvah z 
opredeljeno kakovostjo storitve ali 
namensko zmogljivostjo. Zagotavljanje 
specializiranih storitev ne povzroča 
ponavljajočega se ali neprestanega 
zmanjšanja splošne kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev.

Ponudnikom elektronskih 
komunikacijskih storitev ali ponudnikom
vsebin, aplikacij in storitev se dovoli, da 
ponudijo specializirane storitve, če so take 
ponudbe dodane internetnim dostopovnim 
storitvam in pomembno ne zmanjšujejo 
njihove razpoložljivosti ali kakovosti.
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Da bi lahko nacionalni organi ocenili 
tako morebitno zmanjšanje, jim ponudniki 
elektronskih komunikacijskih storitev ali 
ponudniki vsebin, aplikacij in storitev na 
zahtevo predložijo točne podatke o 
zmogljivostih, dodeljenih tema dvema 
vrstama storitev iz drugega pododstavka, 
merila, na podlagi katerih se deli 
zmogljivost omrežja, in po potrebi 
utemeljitve o sprejetih ukrepih za 
preprečevanje zmanjševanja kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev zaradi 
specializiranih storitev.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izvajanje svoboščin iz odstavkov 1 in 2 
se olajša z zagotavljanjem celovitih 
informacij v skladu s členom 25(1), 
členom 26(2) in členom 27(1) in (2).

4. Končni uporabniki prejmejo celovite 
informacije v skladu s členom 20(2), 
členom 21(3) in členom 21a Direktive 
2002/22/ES, vključno z informacijami o 
vseh smiselnih ukrepih upravljanja 
prometa, ki so bili uporabljeni in bi lahko 
vplivali na dostop in razširjanje 
informacij, vsebin, aplikacij in storitev, 
kot je določeno v odstavkih 1 in 2 tega 
člena.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V okviru pogodbeno dogovorjenih 
podatkovnih količin ali hitrosti za 
internetne dostopovne storitve ponudniki
teh storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z blokiranjem, 
upočasnjevanjem, poslabšanjem ali
diskriminacijo specifičnih vsebin, aplikacij 

5. Ponudniki internetnih dostopovnih
storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z diskriminacijo in 
omejevanjem specifičnih vsebin, aplikacij 
ali storitev oz. posebnih razredov le-teh ali 
drugim poseganjem v njihov prenos, razen 
v primerih, ko je treba uvesti primerne 
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ali storitev oz. posebnih razredov le-teh, 
razen v primerih, ko je treba uvesti 
primerne ukrepe za upravljanja prometa. 
Primerni ukrepi za upravljanje prometa 
so pregledni, nediskriminacijski, 
sorazmerni in potrebni za:

ukrepe za upravljanje prometa, da bi 
preprečili ali čim bolj zmanjšali učinke 
obremenitev omrežij, pod pogojem, da se 
enake vrste prometa obravnavajo enako, 
ali da bi izvršili sodno odločbo.

Ti ukrepi se določijo s preglednimi 
postopki in se ne ohranijo dlje, kot je 
nujno potrebno, ter zagotavljajo ustrezno 
zaščito, pri čemer se zlasti zagotovi, da so 
vse omejitve nediskriminacijske in 
sorazmerne ter omejene na nujno 
potrebne. 

Ti zaščitni ukrepi vključujejo tudi možnost 
uveljavljanja pravnih sredstev.

a) izvajanje zakonodajne določbe ali 
izvršitev sodbe sodišča oz. za preprečitev 
ali poskus preprečevanja resnih kaznivih 
dejanj;

b) ohranitev integritete in varnosti 
omrežja, storitev, ki se zagotavljajo prek 
tega omrežja, ter terminalov končnih 
uporabnikov;

c) preprečitev prenosa neželenih 
komunikacij končnim uporabnikom, ki so 
se predhodno strinjali s takimi 
omejevalnimi ukrepi; 

d) čim večje zmanjšanje učinkov začasnih 
ali izrednih obremenitev omrežij, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako.

Za ustrezno upravljanje prometa se podatki 
obdelujejo samo, kot je to potrebno in 
sorazmerno za namene tega odstavka.

Za ustrezno upravljanje prometa se podatki 
obdelujejo samo, kot je to potrebno in 
sorazmerno za namene tega člena.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 

1. Nacionalni regulativni organi so 
pooblaščeni in obvezani, da v skladu s 
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ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v 
tehnologiji in ki je ne znižujejo 
specializirane storitve. V sodelovanju z 
drugimi pristojnimi nacionalnimi organi 
spremljajo tudi učinke specializiranih 
storitev na kulturno raznovrstnost in 
inovacije. Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

členom 23(5) in v sodelovanju z 
nacionalnimi organi za varstvo podatkov 
in drugimi pristojnimi organi, kadar je 
ustrezno, spremljajo uporabo primernih 
ukrepov za upravljanje prometa in prek 
razpoložljivosti cenovno dostopnih
nediskriminacijskih internetnih 
dostopovnih storitev zagotavljajo, da lahko 
končni uporabniki uresničujejo pravice iz 
člena 23(1) in (2). Pri tem kar najbolj 
upoštevajo smernice organa BEREC iz 
četrtega pododstavka odstavka 2 tega 
člena in člena 21(3a) 
Direktive 2002/22/ES. Merila za določanje 
primernih ukrepov za upravljanje 
prometa se redno pregledujejo. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju, svojih 
ugotovitvah in sprejetih ukrepih letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.
Poročila se objavijo.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se kakovost storitve pri internetnih 
dostopovnih storitvah ne bi na splošno 
poslabšala oziroma da se zavaruje 
sposobnost končnih uporabnikov za dostop 
do vsebin ali informacij in njihovo širjenje 
ali za zaganjanje aplikacij in storitev po 
lastni izbiri, lahko nacionalni regulativni 
organi ponudnikom javnih elektronskih 
komunikacij naložijo minimalne zahteve 
glede kakovosti storitev.

2. Da se kakovost storitve pri internetnih 
dostopovnih storitvah ne bi na splošno 
poslabšala oziroma da se zavaruje 
sposobnost končnih uporabnikov za dostop 
do vsebin ali informacij in njihovo širjenje 
ali za zaganjanje aplikacij, storitev in 
programske opreme po lastni izbiri, lahko 
nacionalni regulativni organi ponudnikom 
javnih elektronskih komunikacij naložijo 
minimalne zahteve glede kakovosti storitev
in po potrebi druge parametre kakovosti 
storitev, kot jih določijo nacionalni 
regulativni organi.

Nacionalni regulativni organi pred 
naložitvijo takih zahtev Komisiji 
pravočasno pošljejo povzetek razlogov za 
ukrepanje, predvidene zahteve in 
predlagani potek ukrepanja. Dostop do teh 

Nacionalni regulativni organi pred 
naložitvijo takih zahtev Komisiji 
pravočasno pošljejo povzetek razlogov za 
ukrepanje, predvidene zahteve in 
predlagani potek ukrepanja. Dostop do teh 
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informacij omogočijo tudi organu BEREC. 
Po pregledu informacij lahko Komisija 
poda pripombe ali priporočila, s katerimi 
zlasti zagotovi, da predvidene zahteve ne 
vplivajo negativno na delovanje notranjega 
trga. Ko Komisija prejme popolne 
informacije, se predvidene zahteve ne 
sprejmejo še dva meseca po tem, razen če 
se Komisija in nacionalni regulativni 
organ ne dogovorita drugače ali če 
Komisija nacionalni regulativni organ 
obvesti o skrajšanem roku za pregled ali 
če poda pripombe ali priporočila.
Nacionalni regulativni organi čim bolj 
upoštevajo pripombe ali priporočila 
Komisije ter Komisijo in BEREC obvestijo 
o sprejetih zahtevah.

informacij omogočijo tudi organu BEREC. 
Po pregledu informacij lahko Komisija 
poda pripombe ali priporočila, s katerimi 
zlasti zagotovi, da predvidene zahteve ne 
vplivajo negativno na delovanje notranjega 
trga. Nacionalni regulativni organi čim bolj 
upoštevajo pripombe ali priporočila 
Komisije ter Komisijo in BEREC obvestijo 
o sprejetih zahtevah.

Nacionalni regulativni organi uvedejo 
ustrezne pritožbene postopke za 
vprašanja, ki se nanašajo na zmogljivost 
internetnih dostopovnih storitev za 
končne uporabnike ter ponudnike vsebin, 
aplikacij in storitev.

Organ BEREC po posvetovanju z 
deležniki in v sodelovanju s Komisijo do 
...* predpiše splošne smernice, ki določajo 
enotne pogoje za izvajanje obveznosti 
nacionalnih regulativnih organov po tem 
členu, zlasti uporabo primernih ukrepov 
za upravljanje prometa.

_________________
* UL: prosimo, vstavite datum začetka 
uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
ki določajo enotne pogoje za izvajanje 
obveznosti pristojnih nacionalnih organov 
po tem členu. Te izvedbene akte sprejme v 

črtano
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skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja ni naklonjen urejanju teh pogojev z izvedbenimi akti. Namesto tega 
predlaga, da se ta naloga prenese na organ BEREC (glej predlog spremembe člena 24(2)).

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 25 črtano

Preglednost in objava informacij

1. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij objavijo, razen pri 
individualno dogovorjenih ponudbah, 
naslednje pregledne, primerljive, ustrezne 
in posodobljene podatke:

a) ime, naslov in kontaktne podatke;

b) za vsako tarifo ponujene storitve in 
ustrezno kakovost storitvenih parametrov, 
veljavne cene (za potrošnike vključno z 
davki) in veljavne pristojbine (dostop, 
uporaba, vzdrževanje in dodatne 
pristojbine) ter stroške, povezane s 
terminalsko opremo;

c) veljavne tarife za vse številke ali 
storitve, za katere velja posebno 
oblikovanje cen; 

d) kakovost storitev v skladu z izvedbenimi 
akti iz odstavka 2;

e) internetne dostopovne storitve, če se 
ponujajo, pri čemer navedejo: 

(i) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno s hitrostmi v 
prometnih konicah;

(ii) morebitne omejitve veljavnih 
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podatkovnih količin; cene za stalno ali ad 
hoc povečanje razpoložljive podatkovne 
količine; razpoložljivo podatkovno hitrost 
po popolni porabi veljavne podatkovne 
količine, če je ta omejena, in njeno ceno; 
načine, kako lahko končni uporabniki 
kadar koli spremljajo svojo trenutno 
porabo;

(iii) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve podatkovne količine, 
dejanska razpoložljiva hitrost in drugi 
parametri kakovosti ter istočasna uporaba 
specializiranih storitev s povečano 
kakovostjo storitev dejansko vplivajo na 
uporabo vsebin, aplikacij in storitev;

(iv) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik uporablja za merjenje in 
urejanje prometa, da se izogne 
obremenitvi omrežja, in o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitve 
in varstvo osebnih podatkov;

f) ukrepe, sprejete za zagotavljanje 
enakovrednega dostopa za invalidne 
končne uporabnike, vključno z redno 
posodobljenimi informacijami o 
podrobnostih o zanje osnovanih izdelkih 
in storitvah;

g) standardne pogodbene pogoje, vključno 
z najkrajšim trajanjem pogodbe, pogoji za 
predčasno prekinitev pogodbe in s tem 
povezane pristojbine, postopki in 
neposredne pristojbine za menjavo in 
prenosljivost številk in drugih 
identifikacijskih oznak ter dogovori o
nadomestilu v primeru zamude ali zlorabe 
menjave;

h) dostop do storitev v sili in informacije o 
lokaciji klicočega za vse ponujene storitve, 
vse omejitve pri zagotavljanju storitev v 
sili po členu 26 Direktive 2002/22/ES ter 
vse njihove spremembe;

i) pravice v zvezi z univerzalno storitvijo, 
vključno po potrebi z zmogljivostmi in 
storitvami iz Priloge I k Direktivi 
2002/22/ES.



PE522.939v02-00 36/81 AD\1016355SL.doc

SL

Informacije se objavijo v jasni, izčrpni in 
lahko dostopni obliki v uradnih jezikih 
države članice, v kateri se storitev ponuja, 
in se redno posodabljajo. Na zahtevo se 
informacije pred objavo predložijo 
zadevnemu regulativnemu nacionalnemu 
organu. Vse razlike v pogojih, ki veljajo za 
potrošnike in druge končne uporabnike, 
se izrecno navedejo. 

2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi metode za merjenje 
hitrosti internetnih dostopovnih storitev, 
kakovost storitvenih parametrov in 
metode za njihovo merjenje ter vsebino, 
obliko in način objave informacij, ki se 
objavijo, vključno z morebitnimi 
mehanizmi za potrjevanje kakovosti. 
Komisija lahko upošteva parametre, 
opredelitve in merilne metode iz Priloge 
III Direktive 2002/22/ES. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2). 

3. Končni uporabniki imajo dostop do 
neodvisnih ocenjevalnih orodij, ki jim 
omogočijo, da primerjajo učinkovitost 
dostopa do elektronskega 
komunikacijskega omrežja in elektronskih 
komunikacijskih storitev ter stroškov 
alternativnih vzorcev uporabe. Države 
članice v ta namen vzpostavijo 
prostovoljno certifikacijsko shemo za 
interaktivne spletne strani, vodnike ali 
podobna orodja. Certifikat se izda na 
podlagi objektivnih, preglednih in 
sorazmernih zahtev, zlasti neodvisnosti od 
ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij, uporabe preprostega jezika, 
zagotavljanja popolnih in posodobljenih 
informacij ter vzpostavitve učinkovitega 
postopka za obravnavo pritožb. Če 
certificirane primerjalne zmogljivosti na 
trgu niso na voljo brezplačno ali po 
razumni ceni, jih nacionalni regulativni 
organi ali drugi pristojni nacionalni 
organi dajo na voljo sami ali prek tretjih 
oseb v skladu s certifikacijskimi 
zahtevami. Informacije, ki jih objavijo 
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ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, so za namene zagotavljanja 
primerjalnih zmogljivosti prosto dostopne 
in brezplačne.

4. Na zahtevo zadevnih javnih organov 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij po potrebi končnim 
uporabnikom posredujejo informacije v 
javnem interesu brezplačno prek istih 
sredstev, kot jih navadno uporabljajo v 
komunikaciji s končnimi uporabniki. Pri 
tem zadevni javni organi navedene 
informacije zagotovijo ponudnikom 
javnih elektronskih komunikacij v 
standardizirani obliki, nanašajo pa se 
lahko na naslednja področja:

(a) najobičajnejše uporabe elektronskih 
komunikacijskih storitev za nezakonita 
dejanja ali širjenje škodljivih vsebin, zlasti 
če lahko škoduje spoštovanju pravic in 
svoboščin drugih, vključno s kršenjem 
pravic glede varstva podatkov, avtorskih 
in sorodnih pravic ter njihovimi pravnimi 
posledicami; ter

(b) načine zaščite pred tveganji za osebno 
varnost in nezakonit dostop do osebnih 
podatkov pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja predlaga črtanje tega člena kot del svojega splošnega pristopa glede 
spremembe Direktive 2002/22/ES namesto določb, predvidenih v osnutku uredbe. Za več 
informacij glej predloge sprememb člena 36.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26 črtano

Obveznosti glede informacij pri pogodbah, 
ki niso sklenjene
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1. Preden pogodba o zagotavljanju 
povezave do javnega elektronskega 
komunikacijskega omrežja ali javno 
razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev postane 
zavezujoča, ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij potrošnikom in drugim 
končnim uporabnikom, razen če so se 
izrecno dogovorili drugače, vsaj naslednje 
informacije:

(a) identiteto, naslov in kontaktne podatke 
ponudnika ter naslov in kontaktne 
podatke za morebitne pritožbe, če sta ta 
dva drugačna;

(b) glavne lastnosti ponujenih storitev, 
vključno zlasti z naslednjimi:

(i)za vsako tarifo vrsto ponujenih storitev, 
vključene količine komunikacij in vse 
ustrezne parametre kakovosti storitev, 
vključno s časom do prve povezave;

(ii)ali in v kateri državi članici se 
zagotavljajo dostop do storitev v sili in 
informacije o lokaciji klicočega, ter vse 
omejitve pri zagotavljanju storitev v sili po 
členu 26 Direktive 2002/22/ES;

(iii)vrste zagotovljenih poprodajnih 
storitev, storitev vzdrževanja in storitev 
pomoči strankam, pogoji in pristojbine teh 
storitev ter načini za vzpostavitev stika s 
temi službami;

(iv)vse omejitve ponudnika glede uporabe 
zagotovljene terminalske opreme, 
vključno z informacijami o odklepanju 
terminalske opreme in vsemi 
pristojbinami v primeru prekinitve 
pogodbe pred iztekom minimalnega 
trajanja pogodbe;

(c) podrobne podatke o cenah in tarifah 
(za potrošnike vključno z davki in 
morebitnimi dodatnimi pristojbinami) ter 
načine, kako se zagotavljajo posodobljene 
informacije o vseh veljavnih tarifah in 
pristojbinah;

(d) možne načine plačila ter vse razlike v 
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stroških, povezane z načinom plačila, in 
razpoložljive zmogljivosti za zagotavljanje 
preglednosti računov in spremljanje 
porabe;

(e) trajanje pogodbe ter pogoji za 
podaljšanje in prekinitev, vključno z:

(i)minimalno uporabo ali trajanjem, ki je 
potrebno za koriščenje pogojev posebnih 
ponudb;

(ii)vsemi pristojbinami za menjavo ter 
prenosljivost številk in drugih 
identifikacijskih oznak, vključno z 
dogovori o nadomestilu v primeru zamude 
ali zlorabe menjave; 

(iii) vsemi pristojbinami, nastalimi zaradi 
predčasne prekinitve pogodbe, vključno z 
vsemi povračili stroškov, povezanih s 
terminalsko opremo (na podlagi običajnih
metod za amortizacijo), in vsemi drugimi 
prednostmi posebnih ponudb (po načelu 
časovno sorazmerne uporabe);

(f) vse dogovore o nadomestilih in 
povračilih, vključno z izrecnim sklicem na 
statutarne pravice končnega uporabnika, 
ki se uporabljajo, če stopnje kakovosti 
storitev iz pogodbe niso več izpolnjene; 

(g) če obstaja obveznost po členu 25 
Direktive 2002/22/ES, možnosti končnega 
uporabnika v zvezi z vključitvijo ali 
nevključitvijo osebnih podatkov v imenik, 
in pripadajoči podatki;

(h) za invalidne končne uporabnike 
podrobnosti o zanje osnovanih izdelkih in 
storitvah; 

(i) sredstva za začetek postopka za 
reševanje sporov, vključno s čezmejnimi 
spori, v skladu s členom 34 Direktive 
2002/22/ES in členom 22 te uredbe;

(j) vrste ukrepov, ki jih podjetje lahko 
sprejme ob incidentih, povezanih z 
varnostjo in integriteto, ali ob ogroženosti 
in izpostavljenosti.

2. Razen če se s končnim uporabnikom, ki 
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ni potrošnik, ne dogovorijo drugače, 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom poleg 
informacij iz odstavka 1 zagotovijo vsaj 
naslednje informacije o njihovih 
internetnih dostopovnih storitvah:

(a) morebitne omejitve veljavnih 
podatkovnih količin; cene za stalno ali ad 
hoc povečanje razpoložljive podatkovne 
količine; razpoložljivo podatkovno hitrost 
po popolni porabi veljavne podatkovne 
količine, če je ta omejena, in njeno ceno; 
načine, kako lahko končni uporabniki 
kadar koli spremljajo trenutno porabo; 

(b) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno z dejanskimi 
razponi hitrosti, povprečnimi hitrostmi in 
hitrostmi v prometnih konicah ter 
morebitnim učinkom omogočanja dostopa 
za tretje osebe prek radijskih lokalnih 
omrežij;

(c) druge parametre kakovosti storitev;

(d) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik uporablja za merjenje in 
nadzorovanje prometa, da se izogne 
obremenitvi omrežja, in o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitve 
in varstvo osebnih podatkov;

(e)jasno in razumljivo razlago, kako lahko 
omejitve podatkovne količine, dejanska 
razpoložljiva hitrost in drugi parametri 
kakovosti storitev ter istočasna uporaba 
specializiranih storitev s povečano 
kakovostjo storitev dejansko vplivajo na 
uporabo vsebin, aplikacij in storitev.

3. Informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
zagotovijo v jasni, razumljivi in lahko 
dostopni obliki ter v uradnem jeziku 
države članice, v kateri ima končni 
uporabnik prebivališče, in se redno 
posodabljajo. So sestavni del pogodbe in 
jih ni dovoljeno spreminjati, razen če se 
pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita 
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drugače. Končni uporabnik prejme kopijo 
pogodbe v pisni obliki.

4. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi podrobnosti glede zahtev 
v zvezi z informacijami iz odstavka 2. Te 
izvedbene akte sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2). 

5. Zadevni javni organi lahko zahtevajo, 
da pogodba vsebuje vse informacije iz 
člena 25(4), ki jih v ta namen zagotovijo ti 
organi v zvezi z uporabo elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev za 
nezakonita dejanja ali širjenje škodljivih 
vsebin ter v zvezi z načini zaščite pred 
tveganji za osebno varnost in nezakonito 
obdelavo osebnih podatkov in ki so za 
ponujeno storitev pomembni.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja predlaga črtanje tega člena kot del svojega splošnega pristopa glede 
spremembe Direktive 2002/22/ES namesto določb, predvidenih v osnutku uredbe. Za več 
informacij glej predloge sprememb člena 36.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 črtano

Nadzor porabe

1. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
ponudijo, da se lahko brezplačno odločijo 
za zmogljivost, ki zagotavlja informacije o 
skupni porabi različnih elektronskih 
komunikacijskih storitev v valuti, v kateri 
se končnemu uporabniku izda račun. 
Takšna storitev zagotavlja, da skupni 
izdatki v določenem obdobju uporabe brez 
soglasja končnega uporabnika ne 
presežejo finančne omejitve, ki jo je 
določil končni uporabnik. 
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2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij zagotovijo, da se končnemu 
uporabniku pošlje ustrezno uradno 
obvestilo, ko poraba storitev doseže 80 % 
določene finančne omejitve iz odstavka 1. 
V uradnem obvestilu navedejo postopek za 
nadaljnje zagotavljanje navedenih storitev 
in njihovo ceno. Ponudnik končnemu 
uporabniku preneha zagotavljati in 
zaračunavati določene storitve, če se 
finančna omejitev kako drugače 
prekorači, razen če in dokler končni 
uporabnik ne zahteva nadaljnjega ali 
ponovnega zagotavljanja navedenih 
storitev. Po prekoračitvi finančne omejitve 
lahko končni uporabniki še naprej 
prejemajo klice in sporočila SMS ter 
imajo dostop do brezplačnih telefonskih 
številk in storitev v sili z brezplačnim 
klicem na evropsko številko za klic v sili 
112 do konca dogovorjenega 
obračunskega obdobja. 

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij neposredno pred povezavo 
klica končnim uporabnikom omogočijo 
enostaven in brezplačen dostop do 
informacij o veljavnih tarifah za številke 
ali storitve, za katere veljajo posebni 
cenovni pogoji, razen če je nacionalni 
regulativni organ predhodno odobril 
odstopanje zaradi načela sorazmernosti. 
Vse takšne informacije se za vse take 
številke ali storitve zagotovijo na 
primerljiv način.

4. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
omogočijo, da se brezplačno odločijo za 
prejemanje razčlenjenih obračunov.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja predlaga črtanje tega člena kot del svojega splošnega pristopa glede 
spremembe Direktive 2002/22/ES namesto določb, predvidenih v osnutku uredbe. Za več 
informacij glej predloge sprememb člena 36.

Predlog spremembe 50
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Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 črtano

Prekinitev pogodbe

1. Minimalno trajanje pogodb, ki jih 
potrošniki sklenejo s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij, ne sme biti 
daljše od 24 mesecev. Ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij končnim 
uporabnikom omogočijo, da sklenejo 
pogodbe za največ 12 mesecev.

2. Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo pravico do prekinitve pogodbe z 
enomesečnim obvestilom vnaprej, če je od 
sklenitve pogodbe preteklo šest mesecev 
ali več, razen če so se dogovorili drugače. 
V takih primerih ne prejmejo 
nadomestila, razen za preostalo vrednost
cenovno znižane opreme, ki je vezana na 
pogodbo ob sklenitvi pogodbe, in časovno 
sorazmernega povračila za vse druge 
prednosti posebnih ponudb, ki veljajo ob 
prekinitvi pogodbe. Ponudnik najpozneje 
po plačilu takega nadomestila brezplačno 
odpravi vse omejitve uporabe terminalske 
opreme na drugih omrežjih.

3. Če pogodbe ali nacionalno pravo 
omogočajo, da se pogodbena obdobja 
podaljšajo tiho, ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij končnega 
uporabnika o tem pravočasno obvesti, 
tako da ima končni uporabnik najmanj 
mesec dni, da tihemu podaljšanju 
nasprotuje. Če končni uporabnik tihemu 
podaljšanju ne nasprotuje, se pogodba 
šteje za pogodbo za nedoločen čas, ki jo 
končni uporabnik lahko brezplačno 
prekine z enomesečnim obvestilom 
vnaprej. 

4. Končni uporabniki imajo pravico do 
brezplačne prekinitve pogodbe po 
obvestilu o spremenjenih pogodbenih 
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pogojih, ki jih predlaga ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, razen če 
predlagane spremembe koristijo izključno 
končnemu uporabniku. Ponudniki o vsaki 
takšni spremembi končne uporabnike 
obvestijo v primernem roku, tj. najmanj 
en mesec vnaprej, ter jih hkrati seznanijo 
s pravico do brezplačne prekinitve 
pogodbe, če novih pogojev ne sprejmejo. 
Smiselno se uporablja odstavek 2.

5. Vsako bistveno in nezačasno razhajanje 
med dejansko uspešnostjo glede hitrosti 
ali drugih parametrov kakovosti in 
uspešnostjo, ki jo navede ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij v skladu s 
členom 26, se šteje za neskladnost 
uspešnosti za namene določitve pravnih 
sredstev, ki so na voljo končnemu 
uporabniku v skladu z nacionalno 
zakonodajo. 

6. Naročnina na dodatne storitve, ki jih 
zagotavlja isti ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, ne pomeni, da 
začne ponovno teči prvotno pogodbeno 
obdobje, razen če cena dodatnih storitev 
bistveno presega ceno prvotnih storitev 
oziroma če se dodatne storitve ponudijo 
po posebno ugodni ceni, ki je vezana na 
podaljšanje obstoječe pogodbe. 

7. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij uporabljajo pogoje in 
postopke za prekinitev pogodbe, ki ne 
ovirajo in ne odvračajo od menjave 
ponudnika storitev.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja predlaga črtanje tega člena kot del svojega splošnega pristopa glede 
spremembe Direktive 2002/22/ES namesto določb, predvidenih v osnutku uredbe. Za več 
informacij glej predloge sprememb člena 36.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
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Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29 črtano

Paketne ponudbe

Če paket storitev, ki se ponujajo 
potrošnikom, vključuje vsaj povezavo do 
elektronskega komunikacijskega omrežja 
ali eno elektronsko komunikacijsko 
storitev, se za vse dele paketa uporabljajo 
določbe iz členov 28 in 30 te uredbe.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja predlaga popolno črtanje tega člena. Čeprav je zaželeno, da se 
zagotovi ustrezna zaščita potrošnikov v zvezi z vsemi elementi paketa, pripravljavec mnenja 
meni, da ta način ni najboljši, saj področje uporabe telekomunikacijskega okvira ostaja 
omejeno na elektronske komunikacijske storitve in omrežja. Selektivna širitev področja 
uporabe (kot je predlagana v členu 29) ustvarja pravno negotovost, katere odprava bi 
zahtevala dolg seznam predlogov sprememb po vsem preostalem okviru (ki pa niso 
predlagani).

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano

Menjava in prenosljivost številk

1. Vsi končni uporabniki s številkami iz 
nacionalnega načrta telefonskega 
oštevilčenja imajo pravico, da na zahtevo 
svojo številko oz. številke obdržijo ne glede 
na ponudnika javnih elektronskih 
komunikacij, ki storitve zagotavlja v 
skladu z delom C Priloge I k Direktivi 
2002/22/ES, pod pogojem, da je ta 
ponudnik elektronskih komunikacij v 
državi članici, na katero se nacionalni 
načrt telefonskega oštevilčenja nanaša, ali 
da je evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij, ki je pristojni regulativni 
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organ matične države članice uradno 
obvestil, da take storitve zagotavlja 
oziroma namerava zagotavljati v državi 
članici, na katero se nacionalni načrt 
oštevilčenja nanaša. 

2. Cene prenosljivosti številk se med 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij določajo stroškovno 
naravnano, morebitne neposredne 
pristojbine za končne uporabnike pa 
končnih uporabnikov ne odvračajo od 
menjave ponudnika.

3. Številke se prenesejo in aktivirajo 
v najkrajšem možnem času. Za končne 
uporabnike, ki so sklenili sporazum o 
prenosu številke na novega ponudnika, se 
ta številka aktivira v enem delovnem 
dnevu od sklenitve takega sporazuma. 
Morebitna prekinitev storitve med 
prenosom ne sme biti daljša od enega 
delovnega dneva. 

4. Sprejemni ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij vodi proces 
menjave in prenosa. Končni uporabniki 
prejmejo ustrezne informacije o menjavi 
pred menjavo in med njo ter takoj po 
opravljeni menjavi. Končnih uporabnikov 
se ne sme preklopiti na drugega 
ponudnika proti njihovi volji. 

5. Pogodbe končnih uporabnikov s 
prenosnimi ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij prenehajo veljati samodejno 
po opravljenem preklopu. Prenosni 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij preostalo imetje na računu 
potrošnikom prenesejo s predplačniškimi 
storitvami. 

6. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, ki s preklopom zamujajo ali 
ga zlorabijo, med drugim tako, da 
informacij, potrebnih za prenos, ne 
zagotovijo pravočasno, končnim 
uporabnikom, ki so bili izpostavljeni taki 
zamudi ali zlorabi, plačajo nadomestilo.

7. Če ima končni uporabnik, ki se želi 
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preklopiti na novega ponudnika 
internetnih dostopovnih storitev, 
elektronski naslov, ki ga zagotavlja 
prenosni ponudnik, prenosni ponudnik na 
zahtevo končnega uporabnika na 
elektronski naslov, ki ga navede končni 
uporabnik, 12 mesecev brezplačno 
posreduje vso komunikacijo elektronske 
pošte, naslovljeno na predhodni 
elektronski naslov končnega uporabnika. 
Ta storitev posredovanja elektronske pošte 
vključuje samodejno odzivno sporočilo za 
vse pošiljatelje elektronske pošte in jih 
opozarja na novi elektronski naslov 
končnega uporabnika. Končni uporabnik 
lahko zahteva, da se novi elektronski 
naslov v samodejnem odgovoru ne 
razkrije. 

Po prvih 12 mesecih prenosni ponudnik 
javnih elektronskih komunikacij 
končnemu uporabniku omogoči, da 
podaljša obdobje posredovanja 
elektronske pošte in mu to lahko 
zaračuna. Prenosni ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij prvotnega 
naslova elektronske pošte končnega 
uporabnika ne prerazporedi drugem 
končnemu uporabniku dve leti po 
prekinitvi pogodbe, nikakor pa ne med 
obdobjem, za katero je bilo posredovanje 
elektronske pošte podaljšano. 

8. Pristojni nacionalni organi lahko 
določijo splošni postopek preklopa in 
prenosa, vključno z določitvijo ustreznih 
sankcij za ponudnike in nadomestil za 
končne uporabnike. Pri tem upoštevajo 
zaščito končnega uporabnika med 
postopkom preklopa in potrebo po 
zagotovitvi učinkovitosti takega postopka.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja predlaga črtanje tega člena kot del svojega splošnega pristopa glede 
spremembe Direktive 2002/22/ES namesto določb, predvidenih v osnutku uredbe. Za več 
informacij glej predloge sprememb člena 36.
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Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V drugem pododstavku člena 2 se 
doda naslednja točka:

ʻ(fa) „sprejemni ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij“ pomeni 
ponudnika javnih elektronskih 
komunikacij, na katerega se prenese 
telefonska številka ali storitev;’

Obrazložitev

Ta določba vnaša novo opredelitev „sprejemnega ponudnika javnih elektronskih 
komunikacij“ kot novo opredelitev v člen 2 direktive o univerzalnih storitvah.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – naslov

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1b) Naslov člena 20 se nadomesti z 
naslednjim:

‘Pogodbe’ ‘Zahtevane informacije pri sklepanju 
pogodb’

Predlog spremembe 55
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) V člen 20 se vstavi naslednji 
odstavek:
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‘-1a. Države članice zagotovijo, da se 
informacije iz odstavkov 1 in 1a 
posredujejo pred sklenitvijo pogodbe v 
jasni, izčrpni in preprosto dostopni obliki 
ter brez poseganja v zahteve iz direktive o 
pravicah potrošnikov* glede pogodb, 
sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, in 
pogodb na daljavo. Potrošniki in drugi 
končni uporabniki, ki to zahtevajo, imajo 
dostop do izvoda pogodbe na trajnem 
nosilcu podatkov.

Države članice lahko v svoji nacionalni 
zakonodaji ohranijo ali uvedejo jezikovne 
zahteve v zvezi s pogodbenimi 
informacijami, da bi potrošnikom ali 
drugim končnim uporabnikom, ki to 
zahtevajo, zagotovile lažje razumevanje 
teh informacij.

_________________
* Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o pravicah potrošnikov, spremembi 
Direktive Sveta 93/13/EGS in 
Direktive 1999/44/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive Sveta 85/577/EGS in 
Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta (UL L 304, 22.11.2011, str. 64).’

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 d (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1d) Člen 20(1) se nadomesti z 
naslednjim:

ʻ1. Države članice zagotovijo, da imajo 
potrošniki in drugi končni uporabniki, ki to 
zahtevajo, pri naročanju na storitve, s 
katerimi se zagotovi priključitev na javno 
elektronsko komunikacijsko omrežje in/ali 
javno dostopne elektronske 

ʻ1. Države članice zagotovijo, da imajo 
potrošniki in drugi končni uporabniki, ki to 
zahtevajo, pri naročanju na storitve, s 
katerimi se zagotovi priključitev na javno 
elektronsko komunikacijsko omrežje in/ali 
javno dostopne elektronske 
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komunikacijske storitve, pravico do 
sklenitve pogodbe s podjetjem ali podjetji, 
ki takšno priključitev in/ali storitve 
zagotavljajo. V pogodbi se v jasni, 
razumljivi in lahko dostopni obliki
navedejo najmanj naslednji podatki:

komunikacijske storitve, pravico do 
sklenitve pogodbe s podjetjem ali podjetji, 
ki takšno priključitev in/ali storitve 
zagotavljajo. V pogodbi se navedejo 
najmanj naslednje informacije:

(a) ime in naslov podjetja; (a) identiteta, naslov in kontaktni podatki
podjetja ter naslov in kontaktni podatki za 
morebitne pritožbe, če so ti drugačni;

(b) ponujene storitve, predvsem: (b) glavne lastnosti ponujenih storitev, 
predvsem:

(i) posamezna tarifna shema ali tarifne 
sheme, za katere velja pogodba, in za 
vsako tarifno shemo vrste ponujenih 
storitev, vključno z obsegom komunikacij;

– ali se zagotavlja dostop do storitev v sili 
in informacije o lokaciji kličočega in vse 
omejitve v zvezi z zagotavljanjem storitev 
v sili iz člena 26;

(ii) dostop do informacij o storitvah v sili 
in lokaciji kličočega za vse ustrezne 
ponujene storitve in vse omejitve v zvezi z 
zagotavljanjem storitev v sili iz člena 26; 

– informacije o vseh drugih pogojih, ki 
omejujejo dostop do storitev in aplikacij 
in/ali njihovo uporabo, če so takšni pogoji 
dovoljeni v okviru nacionalne zakonodaje 
in v skladu z zakonodajo Skupnosti,

– minimalne ravni kakovosti ponujene 
storitve, vključno z rokom za začetno 
priključitev ter po potrebi drugimi kazalci 
kakovosti storitev, kot jih določijo 
nacionalni regulativni organi,

(iii) minimalne ravni kakovosti ponujene 
storitve, vključno z rokom za začetno 
priključitev ter po potrebi drugimi kazalci 
kakovosti storitev, kot jih določijo 
nacionalni regulativni organi,

– informacije o vseh postopkih, ki jih 
vzpostavi podjetje za merjenje in 
oblikovanje prometa, da se tako izogne 
obremenitvi ali preobremenitvi omrežne 
povezave, in informacije o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitve,

– vrste ponujenih vzdrževalnih del in 
zagotovljene storitve pomoči uporabnikom 
ter načini za vzpostavitev stika s to službo,

(iv) vrste zagotovljenih poprodajnih 
storitev, storitev vzdrževanja in storitev
pomoči uporabnikom, vključno s 
tehničnimi informacijami – če je 
izvedljivo – o pravilnem delovanju 
terminalske opreme, ki jo izbere končni
uporabnik, pogoji in pristojbinami za te 
storitve, ter načini za vzpostavitev stika s
temi službami,
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– vse omejitve ponudnika glede uporabe 
zagotovljene terminalske opreme;

(v) vse omejitve, ki jih ponudnik naloži v 
zvezi z uporabo dobavljene terminalske
opreme, vključno z informacijami o 
odklepanju terminalske opreme in vsemi 
pristojbinami v primeru prekinitve 
pogodbe pred iztekom minimalnega 
trajanja pogodbe;

(c) če obstaja obveznost na podlagi 
člena 25, možnosti naročnika, ali bo 
vključil svoje osebne podatke v imenik, in 
zadevni podatki;

(c) če obstaja obveznost na podlagi 
člena 25, možnosti naročnika, ali bo 
vključil svoje osebne podatke v imenik, in 
možnosti, ki jih ima za preverjanje, 
popravljanje ali odstranitev svojih vnosov; 

(d) podrobni podatki o cenah in tarifah, 
vključno z načini, na katere se lahko
pridobijo ažurirane informacije o vseh 
veljavnih tarifah in dajatvah za 
vzdrževanje, možnimi načini plačila in 
vsemi razlikami v stroških glede na način 
plačila;

(d) podrobni podatki o cenah in tarifah, 
vključno z davki in morebitnimi dodatnimi 
pristojbinami, ter načini, na katere se 
lahko pridobivajo najnovejše informacije o 
vseh veljavnih tarifah in pristojbinah za 
vzdrževanje;

(da) ponujeni načini plačila in vse razlike 
v stroških, povezane z načinom plačila, ter 
razpoložljive zmogljivosti za zagotavljanje 
preglednosti računov in spremljanje 
porabe;

(e) trajanje pogodbe ter pogoji za 
podaljšanje in prekinitev izvajanja storitev 
in pogodbe, vključno:

(e) trajanje pogodbe ter pogoji za 
podaljšanje in prekinitev izvajanja storitev 
in pogodbe, vključno z:

– z vsako najkrajšo uporabo ali trajanjem, 
ki se zahteva za uporabo pogojev iz 
posebne ponudbe,

(i) minimalno uporabo ali trajanjem, ki je 
potrebno za koriščenje pogojev posebnih 
ponudb,

– z vsemi stroški glede prenosljivosti
številk in drugih identifikatorjev,

(ii) vsemi pristojbinami za menjavo in 
prenosljivost številk in drugih
identifikacijskih oznak, vključno z 
dogovori o nadomestilu in povračilu v 
primeru zamude ali zlorabe menjave,

z vsemi stroški, nastalimi zaradi prekinitve 
pogodbe, vključno z vsemi povračili 
stroškov glede terminalske opreme;

(iii) vsemi pristojbinami, nastalimi zaradi
predčasne prekinitve pogodbe, vključno z 
vsemi povračili stroškov, povezanih s 
terminalsko opremo, na podlagi običajnih 
metod za amortizacijo, in vsemi drugimi 
prednostmi posebnih ponudb po načelu 
časovno sorazmerne uporabe;

(f) vsak dogovor o nadomestilu in 
povračilu, ki velja, če niso izpolnjene ravni 

(f) vsak dogovor o nadomestilu in 
povračilu –vključno, kadar je ustrezno, z 
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kakovosti storitev iz pogodbe; izrecnim sklicem na statutarne pravice 
potrošnika –, ki velja, če niso izpolnjene 
ravni kakovosti storitev iz pogodbe;

(g) način uvedbe postopkov za reševanje 
sporov v skladu s členom 34;

(g) način uvedbe postopkov za reševanje 
sporov, vključno s čezmejnimi spori, v 
skladu s členom 34;

(ga) podrobnosti o tem, kako lahko končni 
uporabniki invalidi pridobijo informacije 
o izdelkih in storitvah, ki so zasnovani 
zanje;

(h) vrsta ukrepov, ki so na voljo podjetju v 
primeru incidentov v zvezi z varnostjo in 
celovitostjo ali v primeru groženj in 
izpostavljenosti.

(h) vrsta ukrepov, ki so na voljo podjetju v 
primeru incidentov v zvezi z varnostjo in 
celovitostjo ali v primeru groženj in 
izpostavljenosti.

Države članice lahko zahtevajo tudi, da 
mora pogodba vključevati vse informacije, 
ki jih v ta namen lahko posredujejo zadevni 
javni organi o uporabi elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev za 
izvajanje nezakonitih dejavnosti ali za 
razširjanje škodljive vsebine ter o načinih 
zaščite osebne varnosti, zasebnosti in 
osebnih podatkov iz člena 21(4) in ki se 
navezujejo na ponujeno storitev.’

Države članice lahko zahtevajo tudi, da 
mora pogodba vključevati vse informacije, 
ki jih v ta namen lahko posredujejo zadevni 
javni organi o uporabi elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev za 
izvajanje nezakonitih dejavnosti ali za 
razširjanje škodljive vsebine ter o načinih 
zaščite osebne varnosti, zasebnosti in 
osebnih podatkov iz člena 21(4) in ki se 
navezujejo na ponujeno storitev.’

Predlog spremembe 57
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 e (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1e) V člen 20 se vstavi naslednji 
odstavek:

ʻ1a. Če pogodba vključuje zagotavljanje 
internetnih dostopovnih in podatkovnih 
storitev, vsebuje poleg informacij iz 
odstavka 1 tudi naslednje:

(a) podrobnosti o oblikovanju cen za 
enoto in za velike količine podatkov ter 
morebitnih veljavnih pragovih, ki se 
nanašajo na določeno tarifno shemo ali 
tarifne sheme, za katere velja pogodba. Za 
količine podatkov nad pragovi oblikovanje 
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cen za enoto ali velike količine na ad hoc
ali stalni osnovi ter vse morebitne 
omejitve hitrosti prenosa podatkov, ki se 
lahko uporabljajo za posamezno tarifno 
shemo ali tarifne sheme, za katere velja 
pogodba;

(b) načine, kako lahko končni uporabniki 
spremljajo trenutno porabo ter ali in kako 
je mogoče določiti prostovoljne omejitve;

(c) za fiksne podatkovne povezave 
običajno razpoložljivo minimalno hitrost 
za odjemanje in nalaganje podatkov na 
glavni lokaciji končnega uporabnika;

(d) za mobilne podatkovne povezave 
ocenjeno minimalno hitrost za odjemanje 
in nalaganje podatkov pri priključitvi prek 
brezžičnega omrežja ponudnika v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče;

(e) druge parametre kakovosti storitev, kot 
so opredeljeni v členu 24(2) Uredbe (EU) 
št. .../...*;

(f) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik vzpostavi za merjenje in 
oblikovanje prometa, vključno z navedbo 
uporabljenih metod nadzora komunikacij, 
ki se uporabljajo kot primerni ukrepi za 
upravljanje prometa, ter informacije o 
morebitnih vplivih teh postopkov na 
kakovost storitev, zasebnost končnih 
uporabnikov in varstvo osebnih podatkov 
ter

(g) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve podatkovne količine, 
hitrost in drugi parametri kakovosti 
storitev dejansko vplivajo na internetne 
dostopovne storitve, zlasti uporabo vsebin, 
aplikacij in storitev.

__________________

* UL: prosimo, vstavite številko te 
uredbe.’
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Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 f (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1f) Člen 20(2) se črta.

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
naročniki pravico, da ob objavi sprememb 
pogodbenih pogojev, ki so jih predlagala 
podjetja, ki zagotavljajo elektronska 
komunikacijska omrežja in/ali storitve, 
odstopijo od pogodbe brez pogodbene 
kazni. Naročnike je treba o vsaki takšni 
spremembi obvestiti v primernem roku, 
najmanj pa en mesec vnaprej, hkrati pa 
jih je treba obvestiti tudi o njihovi pravici 
do odstopa od takšnih pogodb brez 
pogodbene kazni, če novih pogojev ne 
sprejmejo. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni organi lahko 
določijo obliko takšnega obvestila.

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja predlaga nov člen 20a o trajanju in prekinitvi pogodbe, v katerem je 
vključena tudi ta določba.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 g (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1g) V členu 20 se doda naslednji 
odstavek:

ʻ2a. Države članice lahko za pogodbe, za 
katere se uporablja ta člen, ohranijo 
zahteve v zvezi s pogodbenimi 
informacijami ali uvedejo dodatne.’
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Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek – točka 1 h (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1h) V členu 20 se doda naslednji 
odstavek:

‘2b. BEREC izda smernice za pripravo 
standardnih predlog pogodbenih 
informacij, ki vsebujejo podatke, 
zahtevane v odstavkih 1 in 1a tega člena.

Nacionalni regulativni organi lahko 
določijo dodatne zahteve glede vsebine in 
oblike pogodbenih informacij, ki se 
objavijo, ter načina objave, zlasti glede 
hitrosti prenosa podatkov, pri tem pa 
dosledno upoštevajo smernice organa 
BEREC za načine merjenja hitrosti ter 
vsebino in obliko informacij, ki se 
objavijo, in način objave, kot je določeno 
v členu 21(3a).’

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 i (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1i) Vstavi se naslednji člen:

‘Člen 20a

Trajanje in odpoved pogodbe

1. Države članice zagotovijo, da se 
pogodbe med potrošniki in ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij sklenejo 
za največ 24 mesecev. Ponudniki javnih 
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elektronskih komunikacij omogočijo 
končnim uporabnikom sklenitev pogodb 
za 12 mesecev.

2. Potrošnik ima pravico, da v skladu z 
Direktivo 2011/83/EU odstopi od pogodbe, 
sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih 
prostorov, v 14 dneh od sklenitve.

3. Če pogodba ali nacionalno pravo 
omogočata, da se pogodbena obdobja za
določen čas (v nasprotju z minimalnim 
trajanjem) samodejno podaljšajo, 
ponudnik javnih elektronskih 
komunikacij potrošnika o tem pravočasno 
obvesti, tako da ima potrošnik najmanj 
mesec dni, da nasprotuje samodejnemu 
podaljšanju. Če potrošnik samodejnemu 
podaljšanju ne nasprotuje, se pogodba 
šteje za pogodbo s podaljšanjem za 
nedoločen čas, ki jo potrošnik lahko kadar 
koli prekine z enomesečnim odpovednim 
rokom, ne da bi imel zaradi tega poleg 
stroškov zagotavljanja storitve med 
odpovednim rokom še druge stroške.

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
potrošniki pravico do brezplačne 
prekinitve pogodbe po obvestilu o 
spremenjenih pogodbenih pogojih, ki jih 
predlaga ponudnik javnih elektronskih 
komunikacij, razen če predlagane 
spremembe koristijo izključno končnemu 
uporabniku. Ponudniki o vsaki takšni 
spremembi potrošnike obvestijo v 
primernem roku, tj. najmanj en mesec 
vnaprej, ter jih hkrati seznanijo s pravico 
do brezplačne prekinitve pogodbe, če 
novih pogodbenih pogojev ne sprejmejo. 
Smiselno se uporablja odstavek 2.

5. Vsako bistveno neprestano ali redno 
ponavljajoče se razhajanje med dejansko 
uspešnostjo glede hitrosti ali drugih 
parametrov kakovosti storitev in 
uspešnostjo, ki jo navede ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij v skladu s 
členom 20, se šteje za neskladnost 
uspešnosti za namene določitve pravnih 
sredstev, ki so na voljo potrošniku v 
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skladu z nacionalno zakonodajo.

6. Države članice zagotovijo, da 
naročnina na dodatne storitve, ki jih 
zagotavlja isti ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, ne pomeni, da 
začne ponovno teči prvotno pogodbeno 
obdobje, razen če se dodatne storitve 
ponudijo po posebno ugodni ceni, ki je na 
voljo le, če začne obstoječe pogodbeno 
obdobje ponovno teči. 

7. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij 
uporabljajo pogoje in postopke za 
prekinitev pogodbe, ki ne ovirajo menjave 
ponudnika storitev in ne odvračajo od nje.

8. Če paket storitev, ki se ponujajo 
potrošnikom, vključuje vsaj povezavo do 
elektronskega komunikacijskega omrežja 
ali eno elektronsko komunikacijsko 
storitev, se za vse dele paketa uporabljajo 
določbe iz tega člena.

9. Države članice lahko za pogodbe, za 
katere se uporablja ta člen, ohranijo 
zahteve za zagotovitev višje ravni varstva 
potrošnikov ali uvedejo dodatne.’

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 j (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 21

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1j) Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

‘Člen 21 ‘Člen 21

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
njihovi nacionalni regulativni organi 
naložijo podjetjem, ki zagotavljajo javna 
elektronska komunikacijska omrežja in/ali 
javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, obveznost objave 
preglednih, primerljivih, ustreznih in 

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
njihovi nacionalni regulativni organi 
naložijo podjetjem, ki zagotavljajo javna 
elektronska komunikacijska omrežja in/ali 
javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, obveznost objave 
preglednih, primerljivih, ustreznih in
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ažuriranih informacij o veljavnih cenah in 
tarifah, o vseh stroških, povezanih s 
prekinitvijo pogodbe, ter o standardnih 
pogojih za dostop do in uporabo storitev, ki 
jih zagotavljajo končnim uporabnikom in 
potrošnikom v skladu s Prilogo II. Take 
informacije se objavijo v jasni, izčrpni in 
preprosto dostopni obliki. Nacionalni 
regulativni organi lahko določijo dodatne 
obveznosti glede načina objave teh 
informacij.

ažuriranih informacij o veljavnih cenah in 
tarifah, o vseh stroških, povezanih s
predčasno prekinitvijo pogodbe, ter o 
standardnih pogojih za dostop do in 
uporabo storitev, ki jih zagotavljajo 
končnim uporabnikom v skladu s Prilogo 
II. Take informacije se objavijo v jasni, 
izčrpni in preprosto dostopni obliki ter se 
redno posodabljajo. Vse razlike v pogojih, 
ki veljajo za potrošnike in druge končne 
uporabnike, ki to zahtevajo, se izrecno 
navedejo. Nacionalni regulativni organi 
lahko določijo dodatne zahteve glede 
načina objave teh informacij, ki lahko 
vključujejo zlasti uvedbo jezikovnih 
zahtev, da se zagotovi razumljivost teh 
informacij potrošnikom in končnim 
uporabnikom, ki to zahtevajo. Države 
članice zagotovijo, da ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij te informacije 
pred objavo na zahtevo predložijo 
nacionalnim regulativnim organom.

2. Nacionalni regulativni organi
spodbujajo zagotavljanje primerljivih 
informacij, ki omogočijo končnim 
uporabnikom in potrošnikom, da 
neodvisno ocenijo stroške alternativnih 
vzorcev uporabe, na primer z 
interaktivnimi vodili ali podobnimi 
tehnikami. V primeru, da te možnosti na 
trgu niso dostopne brezplačno ali po 
razumni ceni, države članice zagotovijo, da 
jih nacionalni regulativni organi lahko dajo 
na voljo sami ali prek javnega naročila 
tretjim osebam. Tretje osebe imajo pravico 
do brezplačne uporabe informacij, ki jih 
objavijo podjetja, ki zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja in/ali 
javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, za prodajo ali 
dajanje na voljo takšnih interaktivnih vodil 
ali podobnih tehnik.

2. Nacionalni regulativni organi zagotovijo,
da imajo potrošniki in drugi končni 
uporabniki, ki to zahtevajo, dostop do 
neodvisnih ocenjevalnih orodij, ki jim
omogočijo primerjavo učinkovitosti 
dostopa do elektronskega 
komunikacijskega omrežja in elektronskih 
komunikacijskih storitev ter stroškov
alternativnih vzorcev uporabe. V primeru, 
da te možnosti na trgu niso dostopne 
brezplačno ali po razumni ceni, države 
članice zagotovijo, da jih nacionalni 
regulativni organi lahko dajo na voljo sami 
ali prek javnega naročila tretjim osebam. 
Tretje osebe imajo pravico do brezplačne 
uporabe informacij, ki jih objavijo podjetja, 
ki zagotavljajo elektronska komunikacijska 
omrežja in/ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, za prodajo ali 
dajanje na voljo takšnih neodvisnih 
ocenjevalnih orodij.

2a. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni organi pod 
vodstvom organa BEREC in po 
posvetovanju z ustreznimi deležniki 
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vzpostavijo prostovoljno certifikacijsko 
shemo za interaktivna primerjalna spletna 
mesta, vodnike ali podobna orodja, ki 
temeljijo na objektivnih, preglednih in 
sorazmernih zahtevah, zlasti na 
neodvisnosti od ponudnikov javnih 
elektronskih komunikacij.

3. Države članice zagotovijo, da lahko 
nacionalni regulativni organi podjetjem, ki 
zagotavljajo javna elektronska 
komunikacijska omrežja in/ali javno 
dostopne elektronske komunikacijske 
storitve, naložijo obveznost, da med 
drugim:

3. Države članice zagotovijo, da lahko 
nacionalni regulativni organi podjetjem, ki 
zagotavljajo javna elektronska 
komunikacijska omrežja in/ali javno 
dostopne elektronske komunikacijske 
storitve, naložijo obveznost, da med 
drugim:

(a) zagotovijo naročnikom informacije o 
veljavnih tarifah glede katere koli številke 
ali storitve, ki je predmet posebnih pogojev 
oblikovanja cen; nacionalni regulativni 
organi lahko glede na posamezne 
kategorije storitev zahtevajo, da se takšne 
informacije posredujejo neposredno pred 
priključitvijo klica;

(a) zagotovijo končnim uporabnikom
informacije o veljavnih tarifah glede katere 
koli številke ali storitve, ki sta predmet 
posebnih pogojev oblikovanja cen; 
nacionalni regulativni organi lahko glede 
na posamezne kategorije storitev zahtevajo, 
da se takšne informacije posredujejo 
neposredno pred priključitvijo klica;

(b) obvestijo naročnike o vseh 
spremembah glede dostopa do storitev v 
sili ali do informacij o lokaciji kličočega v 
okviru storitve, na katero so naročeni;

(b) zagotovijo končnim uporabnikom 
informacije o dostopu do storitev v sili in 
o lokaciji kličočega za vse ustrezne 
ponujene storitve in vse omejitve pri 
zagotavljanju storitev v sili po členu 26 ter 
zagotovijo, da se vse spremembe takoj 
sporočijo;

(c) obvestijo naročnike o vseh 
spremembah glede pogojev, ki omejujejo 
dostop do storitev in aplikacij in/ali 
njihovo uporabo, če so takšni pogoji 
dovoljeni v okviru nacionalne zakonodaje 
in v skladu z zakonodajo Skupnosti;

(d) zagotovijo informacije o vseh 
postopkih, ki jih vzpostavi ponudnik za 
merjenje in oblikovanje prometa, da se 
tako izogne obremenitvi ali 
preobremenitvi omrežne povezave, in o 
morebitnih vplivih teh postopkov na 
kakovost storitve;

(da) zagotovijo informacije o internetnih 
dostopovnih storitvah, če se ponujajo, pri 
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čemer navedejo:

(i) za fiksne podatkovne povezave 
običajno razpoložljivo minimalno hitrost 
za odjemanje in nalaganje podatkov v 
državi članici, v kateri ima končni 
uporabnik prebivališče; za mobilne 
podatkovne povezave ocenjeno minimalno 
hitrost za odjemanje in nalaganje 
podatkov pri priključitvi prek brezžičnega 
omrežja ponudnika v državi članici, v 
kateri ima končni uporabnik prebivališče;

(ii) podrobnosti o oblikovanju cen za 
enoto ali za velike količine podatkov ter 
morebitne veljavne pragove. Za količine 
podatkov nad pragovi: oblikovanje cen za 
enoto ali velike količine na ad hoc ali 
stalni osnovi ter vse morebitne omejitve 
hitrosti prenosa podatkov;

(iii) načine, kako lahko končni 
uporabniki spremljajo trenutno porabo ter 
ali in kako je mogoče določiti prostovoljne 
omejitve;

(iv) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve podatkovne količine, 
hitrost in drugi parametri kakovosti 
storitev dejansko vplivajo na uporabo 
internetnih dostopovnih storitev, zlasti 
uporabo vsebin, aplikacij in storitev;

(v) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik vzpostavi za merjenje in 
oblikovanje prometa, kot je določeno v 
členu 23(5) Uredbe (EU) št. .../...*, 
vključno z navedbo uporabljenih metod 
nadzora komunikacij, ki se uporabljajo 
kot primerni ukrepi za upravljanje 
prometa, ter informacije o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitev, 
zasebnost končnih uporabnikov in varstvo 
osebnih podatkov;

(e) obvestijo naročnike o njihovi pravici, 
da se odločijo, ali bodo svoje osebne 
podatke vključili v imenik, in o vrstah 
zadevnih podatkov v skladu s členom 12 
Direktive 2002/58/ES (Direktiva o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah)

(e) obvestijo potrošnike in po potrebi 
druge končne uporabnike o njihovi 
pravici, da se odločijo, ali bodo svoje 
osebne podatke vključili v imenik, in o 
vrstah zadevnih podatkov v skladu s 
členom 12 Direktive 2002/58/ES in
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in

(f) redno obveščajo naročnike invalide o 
podrobnostih njim namenjenih izdelkov in 
storitev.

(f) redno obveščajo potrošnike invalide in 
po potrebi druge končne uporabnike o 
podrobnostih njim namenjenih izdelkov in 
storitev ter o ukrepih, sprejetih za 
zagotavljanje enakovrednega dostopa.

Če se zdi potrebno, lahko nacionalni 
regulativni organi spodbujajo 
samoregulativne ali koregulativne ukrepe, 
preden naložijo kakršno koli obveznost.

Če se zdi potrebno, lahko nacionalni 
regulativni organi spodbujajo 
samoregulativne ali koregulativne ukrepe, 
preden naložijo kakršno koli obveznost. 
Države članice lahko določijo dodatne 
zahteve glede vsebine in oblike informacij, 
ki se objavijo, in načina objave, pri tem pa 
dosledno upoštevajo smernice organa 
BEREC iz odstavka 3 tega člena.

3a. BEREC po posvetovanju z deležniki in 
v tesnem sodelovanju s Komisijo do ...* 
določi splošne smernice za načine 
merjenja hitrosti internetnih dostopovnih 
storitev, parametre kakovosti storitev, ki se 
merijo (med drugim dejanske hitrosti v 
primerjavi z oglaševanimi, kakovost, kot 
jo dojemajo uporabniki), in metode za 
njihovo merjenje glede na čas ter vsebino 
in obliko informacij, ki se objavijo, in 
način objave, vključno z morebitnimi 
mehanizmi za potrjevanje kakovosti, da se 
končnim uporabnikom, vključno s 
končnimi uporabniki invalidi, zagotovi 
dostop do izčrpnih, primerljivih, 
zanesljivih in uporabnikom prijaznih 
informacij. Po potrebi se lahko uporabijo 
parametri, opredelitve in merilne metode 
iz Priloge III.

4. Države članice lahko zahtevajo, da 
podjetja iz odstavka 3 brezplačno širijo 
informacije javnega interesa obstoječim in 
novim naročnikom, če je to primerno, prek 
enakih sredstev, kot jih ponavadi sama
uporabljajo za komuniciranje z naročniki.
V tem primeru takšne informacije 
zagotovijo zadevni javni organi v 
standardizirani obliki, med drugim pa 
zajemajo naslednje teme:

4. Države članice lahko zahtevajo, da 
podjetja iz odstavka 3 brezplačno širijo 
informacije javnega interesa končnim 
uporabnikom, če je primerno, prek enakih 
sredstev, kot jih ponavadi sama uporabljajo 
za komuniciranje s končnimi uporabniki.
Pri tem zadevni javni organi te informacije 
zagotovijo ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij v standardizirani 
obliki, nanašajo pa se lahko med drugim
na naslednja področja:

(a) najobičajnejše oblike uporabe (a) najobičajnejše uporabe elektronskih 
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elektronskih komunikacijskih storitev za 
izvajanje nezakonitih dejavnosti ali za 
širjenje škodljive vsebine, zlasti kjer bi to 
lahko škodovalo spoštovanju pravic in 
svoboščin drugih, vključno s kršenjem 
avtorskih pravic in sorodnih pravic, ter
njihove pravne posledice, in

komunikacijskih storitev za nezakonita 
dejanja ali širjenje škodljivih vsebin, zlasti 
če lahko škoduje spoštovanju pravic in 
svoboščin drugih, vključno s kršenjem
pravic glede varstva podatkov ter avtorskih 
in sorodnih pravic, in njihove pravne 
posledice, in

(b) načine zaščite pred tveganji za osebno 
varnost, zasebnost in osebne podatke pri 
uporabi elektronskih komunikacijskih 
storitev.

(b) načine zaščite pred tveganji za osebno 
varnost, zasebnost in osebne podatke pri 
uporabi elektronskih komunikacijskih 
storitev.

_________________
* UL: prosimo, vstavite številko te uredbe.
** UL: prosimo, vstavite datum začetka 
uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 63
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 k (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1k) Vstavi se naslednji člen:

‘Člen 21a

Nadzor porabe

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
elektronskih komunikacij potrošnikom in 
končnim uporabnikom ponudijo možnost 
spremljanja in nadzora uporabe 
elektronskih komunikacijskih storitev, ki 
se zaračunavajo na podlagi časovne ali 
količinske porabe. Te storitve morajo 
vključevati:

(a) za predplačniške in naročniške storitve 
pravočasen brezplačen dostop do 
informacij o porabi;

(b) za naročniške storitve možnost 
brezplačno vnaprej določiti finančno 
zgornjo mejo porabe, pravico zahtevati 
obvestilo, ko je dosežen vnaprej določeni 
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delež zgornje meje in sama zgornja meja, 
postopek, ki se uporablja za nadaljnjo 
uporabo, ko je presežena zgornja meja, in 
ustrezne veljavne cenike;

(c) razčlenjene račune na trajnem nosilcu 
podatkov.

2. BEREC določi smernice za izvajanje 
odstavka 1.

Po prekoračitvi finančne omejitve lahko 
končni uporabniki še naprej prejemajo 
klice in sporočila SMS ter imajo dostop do 
brezplačnih telefonskih številk in storitev 
v sili z brezplačnim klicem na evropsko 
številko za klic v sili 112 do konca 
dogovorjenega obračunskega obdobja.’

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 36 a – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Členi 20, 21, 22 in 30 se črtajo. (2) Člen 22 se črta.

Obrazložitev

Črtanje je nujno zaradi ohranitve/spremembe zadevnih členov.

Predlog spremembe 65
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2002/22ES
Člen 26

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) Člen 26 se nadomesti z naslednjim:

‘1. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
končni uporabniki storitev iz odstavka 2, 
vključno z uporabniki javnih plačilnih 
telefonov, brezplačno in brez uporabe 

‘1. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
končni uporabniki storitev iz odstavka 2, 
vključno z uporabniki javnih plačilnih 
telefonov, brezplačno in brez uporabe 
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plačilnih sredstev pokličejo službe za 
storitve v sili na enotno evropsko številko 
za klic v sili "112" in na katero koli drugo 
nacionalno številko za klic v sili, ki so jo 
določile države članice.

plačilnih sredstev pokličejo službe za 
storitve v sili na enotno evropsko številko 
za klic v sili 112 in na katero koli drugo 
nacionalno številko za klic v sili, ki so jo 
določile države članice.

1a. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
uporabniki zasebnih telekomunikacijskih 
omrežij pokličejo službe za ukrepanje v 
sili ali, kadar je ustrezno, notranje službe 
za ukrepanje v sili brezplačno na enotno 
evropsko številko za klic v sili 112 in na 
katero koli drugo nacionalno številko za 
klic v sili, ki so jo določile države članice.

2. Države članice v posvetovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi, organi, 
odgovornimi za storitve v sili, in ponudniki 
zagotovijo, da podjetja, ki končnim 
uporabnikom zagotavljajo elektronsko 
komunikacijsko storitev odpravljanja 
nacionalnih klicev na številko ali številke 
iz nacionalnega načrta telefonskega 
oštevilčenja, zagotovijo dostop do storitev 
v sili.

2. Države članice v posvetovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi, organi, 
odgovornimi za storitve v sili, in ponudniki 
zagotovijo, da podjetja, ki končnim 
uporabnikom zagotavljajo elektronsko 
komunikacijsko storitev odpravljanja 
nacionalnih klicev na številko ali številke 
iz nacionalnega načrta telefonskega 
oštevilčenja, zagotovijo dostop do storitev 
v sili. 

3. Države članice zagotovijo, da so klici na 
enotno evropsko številko za klic v sili 
"112" ustrezno odgovorjeni in 
obravnavani na način, ki je najprimernejši 
za delovanje njihovih sistemov klicev v 
sili. Na take klice se odgovarja in se jih 
obravnava vsaj tako hitro in učinkovito kot 
klice na drugo nacionalno številko oziroma 
številke za klic v sili, če se take številke še 
naprej uporabljajo.

3. Države članice zagotovijo, da so klici na 
enotno evropsko številko za klic v sili 112 
ustrezno odgovorjeni in obravnavani na 
način, ki je najprimernejši za delovanje 
njihovih sistemov klicev v sili. Na take 
klice se odgovarja in se jih obravnava vsaj 
tako hitro in učinkovito kot klice na drugo 
nacionalno številko oziroma številke za 
klic v sili, če se take številke še naprej 
uporabljajo. 

Komisija po posvetovanju z ustreznimi 
pristojnimi organi sprejme priporočilo o 
kazalnikih uspešnosti za države članice. 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu do 31. decembra 2015 in nato vsaki 
dve leti predloži poročilo o učinkovitosti 
uvedbe evropske številke za klic v sili 112 
in o delovanju kazalnikov uspešnosti.

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
končni uporabniki invalidi dostop do 
storitev v sili, ki je ekvivalenten dostopu 
drugih končnih uporabnikov. Pri ukrepih, 

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
končni uporabniki invalidi dostop do 
storitev v sili, ki je ekvivalenten dostopu 
drugih končnih uporabnikov. Pri ukrepih, 



AD\1016355SL.doc 65/81 PE522.939v02-00

SL

sprejetih z namenom, bi končnim 
uporabnikom invalidom zagotovili 
možnost dostopa do storitev v sili med 
potovanjem po drugih državah članicah, se 
v kar največji meri upoštevajo evropski 
standardi in specifikacije, objavljeni v 
skladu z določbami člena 17 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva); ti ukrepi 
morajo državam članicam tudi omogočati, 
da lahko naložijo dodatne obveznosti, da bi 
uresničile cilje iz tega člena.

sprejetih z namenom, bi končnim 
uporabnikom invalidom zagotovili 
možnost dostopa do storitev v sili med 
potovanjem po drugih državah članicah, se 
v kar največji meri upoštevajo evropski 
standardi in specifikacije, objavljeni v 
skladu z določbami člena 17 Direktive 
2002/21/ES (okvirna direktiva); ti ukrepi 
morajo državam članicam tudi omogočati, 
da lahko naložijo dodatne obveznosti, da bi 
uresničile cilje iz tega člena.

5. Države članice zagotovijo, da zadevna 
podjetja organu, ki je odgovoren za klice v 
sili, brezplačno dajo na voljo informacije o 
lokaciji kličočega, takoj ko organ sprejme 
klic. To velja za vse klice na enotno 
številko za klic v sili "112". Države članice 
lahko določijo, da ta obveznost velja tudi 
za klice na nacionalne številke za klic v 
sili. Pristojni regulativni organi določijo 
merila za natančnost in zanesljivost 
zagotovljenih informacij o lokaciji.

5. Države članice zagotovijo, da zadevna 
podjetja organu, ki je odgovoren za klice v 
sili, brezplačno dajo na voljo informacije o 
lokaciji kličočega, takoj ko organ sprejme 
klic. To velja za vse klice na enotno 
številko za klic v sili 112. Države članice 
lahko določijo, da ta obveznost velja tudi 
za klice na nacionalne številke za klic v 
sili. Komisija zagotovi, da pristojni 
regulativni organi določijo merila za 
natančnost in zanesljivost zagotovljenih 
informacij o lokaciji v skladu z 
odstavkom 7 in ob doslednem upoštevanju 
smernic organa BEREC.

BEREC po posvetovanju z ustreznimi 
deležniki in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo do (šest mesecev po DATUMU 
ZAČETKA UPORABE) določi smernice 
za merila za natančnost in zanesljivost 
informacij o lokaciji kličočega, ki se 
zagotovijo službam za ukrepanje v sili. V 
smernicah se upošteva, ali je za večjo 
natančnost in zanesljivost informacij o 
lokaciji kličočega na številko 112 
izvedljiva uporaba mobilnega terminala, 
opremljenega z napravami GNSS 
mobilnih terminalov.

6. Države članice zagotovijo, da so 
državljani ustrezno obveščeni o obstoju in 
uporabi enotne evropske številke za klic v 
sili "112", zlasti prek pobud, ki so posebej 
namenjene osebam, ki potujejo iz ene 
države članice v drugo.

6. Države članice in Komisija zagotovijo, 
da so državljani ustrezno obveščeni o 
obstoju in uporabi enotne evropske številke 
za klic v sili 112, zlasti prek pobud, ki so 
posebej namenjene osebam, ki potujejo iz 
ene države članice v drugo. Komisija 
podpira in dopolnjuje ukrepe držav članic.

7. Komisija lahko po posvetovanju z 7. Da se v državah članicah zagotovi 
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BEREC sprejme tehnične izvedbene 
ukrepe, da zagotovi učinkovit dostop do 
storitev "112" v državah članicah. Ti
tehnični izvedbeni ukrepi se sprejmejo 
brez poseganja v organizacijo storitev v sili 
ali vplivanja nanjo, saj ta ostaja v izključni 
pristojnosti držav članic.’

učinkovit dostop do storitev klica v sili na 
številki 112, se na Komisijo po 
posvetovanju z BEREC prenese 
pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v 
skladu s členom 37a v zvezi z merili glede 
informacij o lokaciji kličočega in 
ključnimi kazalniki uspešnosti dostopa do 
navedenih storitev. Ti ukrepi se sprejmejo 
brez poseganja v organizacijo storitev v sili 
ali vplivanja nanjo, saj ta ostaja v izključni 
pristojnosti držav članic.

7a. Komisija vodi podatkovno bazo številk 
evropskih služb za ukrepanje v sili v 
formatu E.164 in tako zagotovi, da lahko 
medsebojno komunicirajo.’

Predlog spremembe 66
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b)Vstavi se naslednji člen :

'Člen 26 a

Povratni komunikacijski sistem EU za 
obveščanje „112“

Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu najpozneje do [leto dni po roku za 
prenos] predloži poročilo o izvedljivosti 
vzpostavitve povratnega 
komunikacijskega sistema EU za 
obveščanje „112“ z uporabo obstoječih 
elektronskih komunikacijskih omrežij, ki 
pokriva vso Unijo in je univerzalen, 
večjezičen, dostopen, enostaven in 
učinkovit, za obveščanje javnosti v 
primeru neizbežne ali razvijajoče se 
katastrofe ali velike nesreče.

Komisija se posvetuje z organom BEREC 
in službami civilne zaščite ter preuči 
standarde in specifikacije, ki so potrebni 
za vzpostavitev sistema iz odstavka 1. Pri 
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pripravi poročila upošteva obstoječe 
nacionalne in regionalne sisteme „112“ 
ter zakonodajo Unije o varstvu zasebnih 
podatkov. Po potrebi poročilu priloži 
zakonodajni predlog.’

Predlog spremembe 67
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2c) Člen 30 se nadomesti z naslednjim:

‘1. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
naročniki s številkami iz nacionalnih 
načrtov telefonskega oštevilčenja, ki to 
zahtevajo, ohranijo svojo(-e) številko(-e) 
neodvisno od podjetja, ki storitev izvaja, v 
skladu z določbami iz dela C Priloge I.

‘1. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
naročniki s številkami iz nacionalnih 
načrtov telefonskega oštevilčenja, ki to 
zahtevajo, ohranijo svojo(-e) številko(-e) 
neodvisno od ponudnika javnih 
elektronskih komunikacij, ki storitev 
izvaja, v skladu z določbami iz dela C 
Priloge I.

2. Nacionalni organi zagotovijo, da je 
oblikovanje cen med operaterji in/ali 
ponudniki storitev v zvezi z zagotavljanjem 
prenosljivosti številk stroškovno naravnano 
in da morebitne neposredne dajatve 
naročnikov ne odvračajo od spremembe 
ponudnika storitev.

2. Nacionalni organi zagotovijo, da je 
oblikovanje cen med operaterji in/ali 
ponudniki storitev v zvezi z zagotavljanjem 
prenosljivosti številk stroškovno naravnano 
in da morebitne neposredne dajatve 
naročnikov ne odvračajo od spremembe 
ponudnika storitev.

3. Nacionalni regulativni organi ne naložijo 
maloprodajnih tarif za prenos številk na 
način, ki bi izkrivljal konkurenco, na 
primer z določitvijo posebnih ali skupnih 
maloprodajnih tarif.

3. Nacionalni regulativni organi ne naložijo 
maloprodajnih tarif za prenos številk na 
način, ki bi izkrivljal konkurenco, na 
primer z določitvijo posebnih ali skupnih 
maloprodajnih tarif.

4. Prenos številk in njihovo poznejše 
aktiviranje se izvede v najkrajšem možnem 
času. Za naročnike, ki so podpisali 
pogodbo za prenos številke na novo 
podjetje, se številka v vsakem primeru
aktivira v enem delovnem dnevu.

4. Prenos številk in njihovo poznejše 
aktiviranje se izvede v najkrajšem možnem 
času. Za končne uporabnike, ki so 
podpisali pogodbo za prenos številke na
novega ponudnika, se številka aktivira v 
enem delovnem dnevu.

Pristojni nacionalni organi lahko brez 
poseganja v prvi pododstavek določijo 
celovit postopek prenosa številk, ob tem pa 

Pristojni nacionalni organi lahko brez 
poseganja v prvi pododstavek določijo 
celovit postopek menjave in prenosa 
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upoštevajo nacionalne določbe o 
pogodbah in tehnični izvedljivosti ter 
dejstvo, da morajo naročnikom 
zagotavljati neprekinjenost storitev. 
Prekinitev storitve med postopkom prenosa 
številke v vsakem primeru ne sme biti 
daljša od enega delovnega dneva. Pristojni 
nacionalni organi po potrebi zagotovijo 
zaščito naročnikov v celotnem postopku 
zamenjave ponudnika in poskrbijo, da se 
ponudnik ne zamenja proti volji
naročnika.

številk, ob tem pa upoštevajo smernice 
organa BEREC iz odstavka 4b. Pri tem 
upoštevajo zaščito končnega uporabnika 
med postopkom menjave, potrebo po 
zagotovitvi učinkovitosti takega postopka 
za končnega uporabnika, potrebo, da se 
končnemu uporabniku zagotovi
neprekinjenost storitve, in potrebo po 
zagotovitvi, da postopki menjave ne 
škodijo konkurenci. Prekinitev storitve 
med postopkom prenosa številke v vsakem 
primeru ne sme biti daljša od enega 
delovnega dneva. Končnih uporabnikov se 
ne sme preklopiti na drugega ponudnika 
proti njihovi volji.

Države članice zagotovijo, da se podjetjem 
naložijo primerne sankcije, vključno z 
dolžnostjo, da v primeru, če podjetja ali 
kdo drug v njihovem imenu prepozno 
prenese številko ali zlorabi prenos, 
naročnikom izplačajo nadomestilo.

Države članice zagotovijo, da se podjetjem 
naložijo primerne sankcije, vključno z 
dolžnostjo, da v primeru, če podjetja ali 
kdo drug v njihovem imenu prepozno 
prenese številko, ne da na voljo 
informacij, ki so potrebne za pravočasen 
prenos, ali zlorabi prenos, naročnikom 
izplačajo nadomestilo.

4a. Sprejemni ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij vodi proces 
menjave in prenosa. Končni uporabniki 
prejmejo ustrezne informacije o menjavi 
pred menjavo in med njo ter takoj po 
opravljeni menjavi.

4b. BEREC določi smernice za vse pogoje 
in postopke menjave in prenosa, zlasti 
glede obveznosti sprejemnega in 
prenosnega ponudnika med postopkom 
menjave in prenosa, informacij, ki jih
med postopkom prejmejo potrošniki, 
pravočasne prekinitve obstoječe pogodbe, 
povračila predplačil in učinkovitih storitev 
posredovanja elektronske pošte.

4c. Če paket storitev, ki se ponujajo 
potrošnikom, vključuje vsaj povezavo do 
elektronskega komunikacijskega omrežja 
ali eno elektronsko komunikacijsko 
storitev, se za vse dele paketa uporabljajo 
določbe iz tega člena.’

5. Države članice zagotovijo, da se v 
pogodbah, sklenjenih med potrošniki in 
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podjetji, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve, ne zahteva 
začetnega zavezujočega obdobja, ki 
presega 24 mesecev. Države članice 
zagotovijo tudi, da podjetja ponudijo 
uporabnikom možnost, da podpišejo 
pogodbo za največ 12 mesecev.

6. Brez poseganja v najkrajše pogodbeno 
obdobje države članice zagotovijo, da 
pogoji in postopki za prekinitev pogodbe 
ne odvračajo od zamenjave ponudnikov 
storitev.’

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) V členu 34 se doda naslednji 
odstavek:

‘1a. Zunajsodni postopki, ki se uvedejo v 
skladu z odstavkom 1, se uporabljajo tudi 
pri sporih v zvezi s pogodbami med 
potrošniki in med drugimi končnimi 
uporabniki, če so takšni zunajsodni 
postopki na voljo tudi njim, in ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij s 
sedežem v drugi državi članici. V primeru 
sporov, ki spadajo v področje uporabe 
Direktive 2013/11/EU*, se uporabljajo 
določbe navedene direktive. 

________________________
* Direktiva 2013/11/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 
alternativnem reševanju potrošniških 
sporov ter spremembi Uredbe (ES) 
št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES 
(UL L 165, 18.6.2013, str. 63).’
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Predlog spremembe 69
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 e (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2e) Vstavi se naslednji člen 37a:

‘Člen 37a

Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 26 se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od ...*.

3. Pooblastilo iz člena 26 lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. Z 
odločitvijo o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. 
Odločitev začne učinkovati dan po njeni 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je v njej določen.
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

4. Takoj ko Komisija sprejme delegiran 
akt, o tem istočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.

_________________
* UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 f (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Priloga II – točka 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2f) V Prilogi II se točka 1 nadomesti z 
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naslednjim:

‘1. Ime(-na) in naslov(-i) podjetja(-ij) ‘1. Ime(-na), naslov(-i) in kontaktni 
podatki podjetja(-ij) 

To so imena in naslovi sedežev podjetij, ki 
zagotavljajo javna komunikacijska omrežja 
in/ali javno dostopne telefonske storitve.’

To so imena in naslovi sedežev podjetij, ki 
zagotavljajo javna komunikacijska omrežja 
in/ali javno dostopne telefonske storitve.’

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 g (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Priloga II – točka 2.2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2g) V Prilogi II se točka 2.2 nadomesti z 
naslednjim:

‘2.2. Standardne tarife z navedbo
ponujenih storitev in vsebino posameznega 
tarifnega elementa (npr. dajatve za 
dostop, vse vrste dajatev za uporabo, 
dajatve za vzdrževanje), vključno s
podrobnostmi o uporabljenih standardnih 
popustih ter posebnih in ciljnih tarifnih 
shemah, pa tudi z vsemi dodatnimi 
dajatvami ter stroški, povezanimi s 
terminalsko opremo’

‘2.2. Za vsako tarifno shemo ponujene 
storitve in ustrezno kakovost storitvenih 
parametrov, veljavne tarifne sheme, ter, 
za vsako teh tarifnih shem, vrste
ponujenih storitev, vključno s količinami 
komunikacij, in vse pristojbine (dostop, 
uporaba, vzdrževanje in dodatne 
pristojbine) ter stroške, povezane s 
terminalsko opremo’

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 h (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Priloga II – točka 2.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2h) V Prilogi II se doda naslednja točka:

‘2.2.a. Dodatne informacije o internetnih 
dostopovnih storitvah, če se ponujajo, 
zlasti podrobnosti o cenah podatkov, 
hitrostih odjemanja in nalaganja 
podatkov ter veljavnih omejitvah hitrosti, 
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možnostih spremljanja porabe, veljavnih 
postopkih za upravljanje prometa, ter 
njihovem vplivu na kakovost storitev, 
zasebnost končnega uporabnika in 
varstvo osebnih podatkov’

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 i (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Priloga II – točka 2.5

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2i) V Prilogi II se točka 2.5 nadomesti z 
naslednjim:

‘2.5. Standardni pogodbeni pogoji, 
vključno z minimalnim pogodbenim 
rokom, prekinitvijo pogodbe in postopkov 
ter neposrednimi dajatvami v zvezi s 
prenosljivostjo številk in drugih 
identifikatorjev, če je to primerno

‘2.5. Standardni pogodbeni pogoji, 
vključno z minimalnim trajanjem
pogodbe, pogoji za predčasno prekinitev 
pogodbe in s tem povezane pristojbine, 
postopki in neposredne pristojbine za 
menjavo in prenosljivost številk in drugih 
identifikacijskih oznak, če je to primerno, 
ter dogovori o nadomestilu v primeru 
zamude ali zlorabe menjave’

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 4 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Posamezni končni uporabniki, ki jih 
oskrbuje ponudnik gostovanja, ki
uporablja ta člen, se lahko na zahtevo 
namerno in izrecno odpovejo koristenju 
možnosti, s katero se pri določenem 
maloprodajnem paketu za regulirane 
storitve gostovanja uporabljajo veljavne 
cene domačih storitev, če jim ta ponudnik 

črtano
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v zameno ponudi druge ugodnosti. 
Ponudnik storitev gostovanja takšne 
končne uporabnike opozori na vrsto 
ugodnosti gostovanja, ki jih bodo s tem 
izgubili. Nacionalni regulativni organi 
spremljajo zlasti, ali ponudniki 
gostovanja, ki uporabljajo ta člen, izvajajo 
poslovne prakse, s katerimi bi se izognili 
standardnim postopkom.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 7 – odstavka 1 in 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4a) V členu 7 se odstavka 1 in 2 
nadomestita z naslednjim:

‘1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu ponudniku 
storitev gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz 
obiskanega omrežja, med drugim vključno 
s stroški izvora, prenosa in zaključevanja, 
od 1. julija 2012 ne presega 0,14 EUR na 
minuto.

‘1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu ponudniku 
storitev gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz 
obiskanega omrežja, med drugim vključno 
s stroški izvora, prenosa in zaključevanja, 
od 1. julija 2014 ne presega 0,05 EUR na 
minuto.

2. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna za 
dvanajstmesečno obdobje ali katero koli 
krajše obdobje, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe najvišje povprečne 
veleprodajne cene iz tega odstavka ali do 
30. junija 2022. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,10 EUR in 1. julija 2014 na 0,05 EUR 
ter brez poseganja v člen 19 ostane 0,05 
EUR do 30. junija 2022.

2. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna za 
dvanajstmesečno obdobje ali katero koli 
krajše obdobje, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe najvišje povprečne 
veleprodajne cene iz tega odstavka ali do 
30. junija 2022. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2016 zniža na 
0,01 EUR in ostane do 30. junija 2022.

2a. Cene zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih za gostujoče govorne klice od 
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1. julija 2016 ne presega 0,005 EUR in 
ostane do 30. junija 2022.

Obrazložitev

V številnih državah članicah znaša povprečna domača cena manj kot 0,05 EUR. Ohranitev 
veleprodajne cene za storitve govornega gostovanja na sedanji stopnji 0,05 EUR po 1. juliju 
2016, ko bodo operaterji morali uporabnikom storitev gostovanja zaračunavati enako ceno 
kot domačim uporabnikom, bi povzročila resna izkrivljanja na trgu. Zato je treba 
veleprodajne cene storitev govornih klicev še dodatno znižati, da bi omogočili večjo 
konkurenco.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 b (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Vstavi se naslednji člen:

'Člen 7a

Odprava maloprodajnih cen gostovanja

Ponudniki storitev gostovanja od 1. julija 
2016 uporabnikom gostovanja ne 
zaračunavajo dodatnih pristojbin v 
primerjavi s cenami mobilnih 
komunikacijskih storitev na nacionalni 
ravni za vse regulirane gostujoče odhodne 
ali dohodne klice, za vsa regulirana 
gostujoča poslana sporočila SMS ali za 
vse uporabljene regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja, brez poseganja 
v ukrepe, sprejete za preprečevanje 
nepravilne ali goljufive uporabe.'

Obrazložitev

Dodatne pristojbine za govorno, SMS in podatkovno gostovanje je treba ukiniti. Po 
postopnem znižanju praga cen, ki jih operaterji telekomunikacij lahko zaračunavajo 
uporabnikom za storitve gostovanja, je čas, da se uporabnikom omogoči gostovanje kot 
doma. Ta obveznost operaterjev ne sme stopiti v veljavo pred 1. julijem 2016, da ne bi kršili 
načela pravne varnosti. Pred 1. julijem 2016 je treba še dodatno znižati veleprodajne cene in 
uskladiti cene zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, da se vsem operaterjem 
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telekomunikacij v EU zagotovijo enaki konkurenčni pogoji.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 12 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5a) Člen 12(1) se nadomesti z 
naslednjim:

‘1. Od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
domačemu operaterju uporabnika 
gostovanja za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja prek tega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,25 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov. Od 1. julija 2013 se varovalna 
meja zniža na 0,15 EUR za megabajt 
prenesenih podatkov, od 1. julija 2014 pa 
na 0,05 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov ter brez poseganja v člen 19
ostane 0,05 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov do 30. junija 2022.’

‘1. Od 1. julija 2013 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna 
domačemu operaterju uporabnika 
gostovanja za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja prek tega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,15 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov. Od 1. julija 2014 se varovalna 
meja zniža na 0,05 EUR za megabajt 
prenesenih podatkov, od 1. julija 2015 pa 
na 0,0050 EUR za megabajt prenesenih 
podatkov ter ostane 0,0050 EUR za 
megabajt prenesenih podatkov do 30. 
junija 2022.’

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 8
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Člen 19 se spremeni, kot sledi: črtano

(a) Odstavek 1 se spremeni, kot sledi:

(i) prvi stavek se nadomesti z naslednjim:
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Komisija pregleda delovanje te uredbe in 
po javnem posvetovanju poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do 31. decembra 2016.

(ii) točka (g) se nadomesti z naslednjim:

(g) v kakšnem obsegu je izvajanje 
strukturnih ukrepov iz členov 3 in 4 ter 
alternativnih režimov iz člena 4a vplivalo 
na razvoj konkurence na notranjem trgu 
storitev gostovanja, da ni učinkovite 
razlike med tarifami za gostovanje in 
nacionalnimi tarifami;

(iii) vstavi se naslednja točka (i):

'(i) v kakšnem obsegu, če sploh, uporaba 
domačih cen za storitve, ki jih 
zaračunavajo ponudniki gostovanja tako 
za domače storitve kot tudi regulirane 
storitve gostovanja po vsej Uniji vidno 
vpliva na razvoj domačih maloprodajnih 
cen.

(b) Odstavek 2 se spremeni, kot sledi:

(i) prvi stavek se nadomesti z naslednjim:

Če je iz poročila razvidno, da v vsaki 
državi članici niti eden ponudnik 
gostovanja tarifnih opcij, pri katerih se za 
domače in regulirane storitve gostovanja 
uporabljajo cene domačih storitev, ne 
zagotavlja v vseh maloprodajnih paketih 
za razumno porabo ali da ponudbe 
alternativnih ponudnikov gostovanja niso 
bistveno izenačile maloprodajnih tarif za 
gostovanje, ki bi bile zlahka dostopne 
potrošnikom po vsej Uniji, Komisija do 
istega datuma Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži ustrezne predloge, da bi 
odpravila ta položaj in zagotovila, da na 
notranjem trgu ni razlik med 
nacionalnimi tarifami in tarifami za 
gostovanje.

(ii) točka (d) se nadomesti z naslednjim:

(d) za spremembo trajanja ali znižanje 
najvišjih veleprodajnih cen iz členov 7, 9 
in 12, da bi se izboljšala sposobnost vseh 
ponudnikov gostovanja, da v 
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maloprodajnih paketih za razumno 
porabo zagotovijo tarifne opcije, pri 
katerih se za domače storitve in 
regulirane storitve gostovanja uporabljajo 
veljavne cene za domače storitve, kot če bi 
se regulirane storitve gostovanja 
uporabljale na domačem omrežju.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 8 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 19

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(8a) Člen 19 se nadomesti z naslednjim:

‘Člen 19 ‘Člen 19

Pregled Pregled

1. Komisija pregleda delovanje te uredbe 
in po javnem posvetovanju poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu do 30. 
junija 2016. Komisija zlasti oceni, ali so 
bili doseženi cilji te uredbe. Komisija pri 
tem med drugim pregleda:

1. Komisija pregleda delovanje te uredbe 
ter poroča Evropskemu parlamentu in 
Svetu v skladu z odstavki od 2 do 6.

1a. Komisija do 31. septembra 2015 po 
javnem posvetovanju poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu, ali je treba 
spremeniti veljavnost ali pregledati 
stopnjo najvišjih veleprodajnih cen iz 
členov 7, 9 in 12. Komisija po 
posvetovanju z organom BEREC pripravi 
tudi ustrezen zakonodajni predlog za 
uskladitev cen zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih po vsej Uniji do 
31. decembra 2015.

1b. Komisija do 30. junija 2016 po javnem 
posvetovanju poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu , med drugim o tem:

(a) ali je konkurenca dovolj razvita, da je 
upravičena ukinitev najvišjih 
maloprodajnih cen;

(a) ali je konkurenca dovolj razvita, da je 
upravičena ukinitev najvišjih 
maloprodajnih cen;
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(b) ali bo konkurenca zadoščala za 
odstranitev najvišjih veleprodajnih cen;

(b) ali bo konkurenca zadoščala za 
odstranitev najvišjih veleprodajnih cen;

(c) razvoj in pričakovane prihodnje trende 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotavljanja govornih in podatkovnih 
komunikacijskih storitev ter storitev SMS 
uporabnikom gostovanja v primerjavi s 
cenami mobilnih komunikacijskih storitev 
na domači ravni v državah članicah, in 
sicer ločeno za predplačnike in naročnike, 
ter kakovost in hitrost teh storitev;

(c) razvoj in pričakovane prihodnje trende 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotavljanja govornih in podatkovnih 
komunikacijskih storitev ter storitev SMS 
uporabnikom gostovanja v primerjavi s 
cenami mobilnih komunikacijskih storitev 
na domači ravni v državah članicah, in 
sicer ločeno za predplačnike in naročnike, 
ter kakovost in hitrost teh storitev;

(d) razpoložljivost in kakovost storitev, 
vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo 
storitve govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja, zlasti glede na tehnološki 
napredek;

(d) razpoložljivost in kakovost storitev, 
vključno s storitvami, ki lahko nadomestijo 
storitve govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja, zlasti glede na tehnološki 
napredek;

(e) koristi, ki so jih imeli potrošniki zaradi 
realnega znižanja cen storitev gostovanja, 
razpon tarif in proizvodov, ki so na voljo 
potrošnikom z različnimi klicnimi vzorci, 
razlike med tarifami za gostovanje in 
nacionalnimi tarifami, kar vključuje 
razpoložljivost ponudb, ki imajo za 
nacionalne storitve in storitve gostovanja 
samo eno tarifo;

(e) koristi, ki so jih imeli potrošniki zaradi 
realnega znižanja cen storitev gostovanja, 
razpon tarif in proizvodov, ki so na voljo 
potrošnikom z različnimi klicnimi vzorci, 
razlike med tarifami za gostovanje in 
nacionalnimi tarifami, kar vključuje 
razpoložljivost ponudb, ki imajo za 
nacionalne storitve in storitve gostovanja 
samo eno tarifo;

(f) stopnjo konkurence na maloprodajnem 
in veleprodajnem trgu, zlasti konkurenčni 
položaj manjših, neodvisnih ali novih 
operaterjev, vključno z učinki poslovnih
dogovorov na konkurenco in stopnjo 
medsebojne povezanosti med operaterji;

(f) stopnjo konkurence na maloprodajnem 
in veleprodajnem trgu, zlasti konkurenčni 
položaj manjših, neodvisnih ali novih 
operaterjev, vključno z učinki poslovnih 
dogovorov na konkurenco in stopnjo 
medsebojne povezanosti med operaterji;

(g) v kakšnem obsegu je izvajanje 
strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 
in 4, vplivalo na razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja in ali 
se je zaradi tega izničila razlika med 
tarifami za gostovanje in nacionalnimi 
tarifami;

(g) v kakšnem obsegu je izvajanje 
strukturnih ukrepov, predvidenih v členih 3 
in 4, vplivalo na razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja in ali 
se je zaradi tega izničila razlika med 
tarifami za gostovanje in nacionalnimi 
tarifami;

(h) v kakšnem obsegu je stopnja najvišjih 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotovila ustrezno varstvo pred 
previsokimi cenami za uporabnike ter 
hkrati omogočila razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja.

(h) v kakšnem obsegu je stopnja najvišjih 
veleprodajnih in maloprodajnih cen 
zagotovila ustrezno varstvo pred 
previsokimi cenami za uporabnike ter 
hkrati omogočila razvoj konkurence na 
notranjem trgu za storitve gostovanja.

2. Če je iz poročila razvidno, da strukturni 2. Če je iz poročila iz odstavka 2 razvidno, 
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ukrepi iz te uredbe niso bili zadostni, da bi 
se na notranjem trgu za storitve 
gostovanja spodbudilo konkurenco v 
korist vseh evropskih potrošnikov, ali da 
se razlika med tarifami za gostovanje in 
nacionalnimi tarifami ni izničila,
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ustrezne predloge za odpravo tega 
položaja ter posledično oblikovanje 
notranjega trga mobilnih 
komunikacijskih storitev, na katerem na 
koncu ne bo razlik med nacionalnimi 
tarifami in tarifami za gostovanje.
Komisija predvsem preuči, ali je potrebno:

da je treba spremeniti veljavnost ali 
pregledati stopnjo najvišjih veleprodajnih 
cen, Komisija do 31. decembra 2015 in po 
posvetovanju z organom BEREC
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži
ustrezen predlog za odpravo tega položaja.

(a) določiti dodatne tehnične in strukturne 
ukrepe;

Če je iz poročila iz odstavka 3 razvidno, da 
strukturni ukrepi iz te uredbe niso bili 
zadostni, da bi se na notranjem trgu za 
storitve gostovanja spodbudila 
konkurenca v korist vseh evropskih 
potrošnikov, ali da se razlika med tarifami 
za gostovanje in nacionalnimi tarifami ni 
izničila, Komisija do 31. decembra 2015 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
ustrezne predloge za odpravo tega
položaja ter posledično oblikovanje 
notranjega trga mobilnih 
komunikacijskih storitev, na katerem na 
koncu ne bo razlik med nacionalnimi 
tarifami in tarifami za gostovanje.

(b) prilagoditi strukturne ukrepe;

(c) podaljšati veljavnost in morebiti 
pregledati stopnjo najvišjih 
maloprodajnih cen, predvideno v členih 8, 
10 in 13;

(d) spremeniti veljavnosti ali pregledati 
stopnjo najvišjih veleprodajnih cen, 
predvideno v členih 7, 9 in 12;

(e) določiti morebitne druge potrebne 
zahteve, tudi zahtevo, da med tarifami za 
gostovanje in nacionalnimi tarifami ni 
razlik.

3. Poleg tega Komisija po poročilu iz 
odstavka 1 Evropskemu parlamentu in 
Svetu vsaki dve leti predloži poročilo. 
Vsako poročilo vključuje povzetek 

3. Poleg tega Komisija po poročilu iz 
odstavka 1 Evropskemu parlamentu in 
Svetu vsaki dve leti predloži poročilo. 
Vsako poročilo vključuje povzetek 
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spremljanja zagotavljanja storitev 
gostovanja v Uniji ter oceno o napredku pri 
izpolnjevanju ciljev te uredbe, med drugim 
pri zadevah iz odstavkov 1 in 2.

spremljanja zagotavljanja storitev 
gostovanja v Uniji ter oceno o napredku pri 
izpolnjevanju ciljev te uredbe, med drugim 
pri zadevah iz odstavkov 2 in 3.

4. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na 
trgih gostovanja v Uniji, BEREC redno 
zbira podatke nacionalnih regulativnih 
organov o razvoju maloprodajnih in 
veleprodajnih cen storitev govornega, SMS 
in podatkovnega gostovanja. Te podatke 
najmanj dvakrat letno sporoči Komisiji. 
Komisija jih objavi.

4. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na 
trgih gostovanja v Uniji, BEREC redno 
zbira podatke nacionalnih regulativnih 
organov o razvoju maloprodajnih in 
veleprodajnih cen storitev govornega, SMS 
in podatkovnega gostovanja. Te podatke 
najmanj dvakrat letno sporoči Komisiji. 
Komisija jih objavi.

BEREC prav tako vsako leto zbere podatke 
nacionalnih regulativnih organov o 
preglednosti in primerljivosti različnih 
tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim 
uporabnikom. Komisija objavi te podatke 
in ugotovitve.’

BEREC prav tako vsako leto zbere podatke 
nacionalnih regulativnih organov o 
preglednosti in primerljivosti različnih 
tarif, ki jih operaterji ponujajo svojim 
uporabnikom. Komisija objavi te podatke 
in ugotovitve.’

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Členi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 in 
30 se uporabljajo od 1. julija 2016.

črtano
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