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Predlog spremembe 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na brezhibno delujočem enotnem trgu 
elektronskih komunikacij bi bilo treba 
zagotoviti svobodno zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev za vsako stranko v Uniji in pravico 
vsakega končnega uporabnika, da izbere 
najboljšo ponudbo na trgu, pri čemer ga ne 
sme ovirati razdrobljenost trgov zaradi 
nacionalnih meja. Obstoječi regulativni 
okvir za elektronske komunikacije te 
razdrobljenosti ne obravnava v celoti 
zaradi nacionalnih odobritvenih režimov 
(namesto splošnega režima na ravni 
Unije), nacionalnih shem za dodeljevanje 
spektra, razlik v dostopovnih izdelkih, ki 
so na voljo ponudnikom elektronskih 
komunikacij v različnih državah članicah, 
in različnih naborov veljavnih sektorskih 
pravil o varstvu potrošnikov. Pravila 
Unije so v mnogih primerih le izhodiščna 
in se v državah članicah pogosto različno 
izvajajo.

(3) Na brezhibno delujočem enotnem trgu 
elektronskih komunikacij bi bilo treba 
zagotoviti svobodno zagotavljanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev za vsako stranko v Uniji in pravico 
vsakega končnega uporabnika, da izbere 
najboljšo ponudbo na trgu, pri čemer ga ne 
sme ovirati razdrobljenost trgov zaradi 
nacionalnih meja.

Or. en

Predlog spremembe 46
Josef Weidenholzer

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.

Or. de

Predlog spremembe 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina in bistven vir za notranji trg 
mobilnih, brezžičnih širokopasovnih in 
satelitskih komunikacij v Uniji. Razvoj 
brezžičnih širokopasovnih komunikacij 
prispeva k izvajanju Evropske digitalne 
agende, zlasti k doseganju cilja glede 
zagotavljanja dostopa do širokopasovne 
povezave s hitrostjo najmanj 30 Mb/s do 
leta 2020 za vse državljane Unije ter 
zagotavljanja največje možne hitrosti in 
zmogljivosti širokopasovnih povezav v 
Uniji. Vendar Unija pri širjenju in gostoti 

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina in omejen vir. Nujno je upoštevati 
socialno, kulturno in ekonomsko vrednost 
spektra kot celote. Vsak dodatni spekter za 
brezžične širokopasovne komunikacije je
povezan s pregledom uporabe spektra v 
celotnem pasu ultravisokih frekvenc 
(UHF), kot to določa program za politiko 
radiofrekvenčnega spektra (RSPP) iz 
Odločbe 243/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta23. V skladu z odstavkom 5 člena 6 
RSPP bo Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu do 1. januarja 2015 
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zadnje generacije brezžičnih 
širokopasovnih tehnologij, ki so potrebne 
za doseganje navedenih ciljev politike, 
zaostaja za drugimi pomembnimi 
svetovnimi regijami, kot so Severna 
Amerika, Afrika in deli Azije,. Postopek 
izdajanja odobritev in zagotavljanja 
razpoložljivosti pasu 800 MHz za
brezžične širokopasovne komunikacije je
razdrobljen, saj več kot polovica države 
članice zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa za politiko radiofrekvenčnega 
spektra (RSPP) iz Odločbe 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta23, kar 
priča o nujnosti ukrepanja v okviru 
RSPP. Ukrepi Unije za uskladitev pogojev 
glede razpoložljivosti in učinkovite 
uporabe radiofrekvenčnega spektra za 
brezžične širokopasovne komunikacije v
skladu z Odločbo 676/2002/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta24 ne
zadostujejo za odpravo tega problema.

sporočila, ali obstaja potreba po ukrepih 
za uskladitev dodatnih frekvenčnih pasov. 

__________________ __________________
23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra, UL L 81, 
21.3.2012.

23 Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra, UL L 81, 
21.3.2012.

__________________
24 Odločba št. 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 
o regulativnem okviru za politiko 
radijskega spektra v Evropski skupnosti 
(Odločba o radijskem spektru) (UL L 108, 
24.4.2002, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
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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) Spremenjen telekomunikacijski 
sveženj 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, tudi v 
prihodnje podpirati dinamičen pristop k 
upravljanju spektra, ki priznava 
pristojnost držav članic na tem področju 
ter spoštuje kulturne, avdiovizualne in 
medijske politike posamezne 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 primeru sporov med državami 
članicami glede uporabe spektra lahko 
Komisija usklajuje in podpira reševanje 
teh sporov. 

Or. en

Predlog spremembe 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Usklajenost in skladnost pravic do 
uporabe radiofrekvenčnega spektra bi se 

(20) Usklajenost in skladnost pravic do 
uporabe radiofrekvenčnega spektra bi se 
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morali izboljšati vsaj pri pasovih, ki so bili 
usklajeni za brezžične fiksne, nomadske in 
mobilne širokopasovne komunikacije. To 
vključuje pasove, opredeljene na ravni ITU 
za napredne sisteme mednarodne mobilne 
telekomunikacije (IMT), ter pasove, ki se 
uporabljajo za radijska lokalna omrežja
(RLAN), kot sta pasova 2,4 GHz in 5 GHz.
Vključeni bi morali biti tudi pasovi, ki jih 
bo mogoče uskladiti za brezžične 
širokopasovne komunikacije v prihodnosti,
kakor določata člen 3(b) programa za 
politiko radiofrekvenčnega spektra in 
mnenje Skupine za politiko 
radiofrekvenčnega spektra o strateških 
izzivih, s katerimi se sooča Evropa pri 
obravnavanju naraščajočega 
povpraševanja po radiofrekvenčnem 
spektru za brezžične širokopasovne 
storitve, sprejetem 13. junija 2013, na 
primer v bližnji prihodnosti pasovi 
700 MHz, 1,5 GHz in 3,8–4,2 GHz.

morali izboljšati vsaj pri pasovih, ki so bili 
usklajeni za brezžične fiksne, nomadske in 
mobilne širokopasovne komunikacije. To 
vključuje pasove, opredeljene na ravni ITU 
za napredne sisteme mednarodne mobilne 
telekomunikacije (IMT), ter pasove, ki se 
uporabljajo za radijska lokalna omrežja
(RLAN), kot sta pasova 2,4 GHz in 5 GHz.
Vključeni bi morali biti tudi pasovi, ki jih 
bo mogoče uskladiti za brezžične 
širokopasovne komunikacije v prihodnosti,
kot je določeno v Direktivi 2002/21/ES.

Or. en

Predlog spremembe 50
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Omejitev obremenitve zaradi 
prispevkov na nujne prispevke, potrebne 
za optimalno upravljanje 
radiofrekvenčnega spektra, z 
uravnoteženim razmerjem med 
takojšnjimi plačili in rednimi prispevki, bi 
spodbudila naložbe v infrastrukturo in 
širjenje tehnologije ter končnim 
uporabnikom zagotovila s tem povezane 
stroškovne prednosti.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri drugih glavnih vsebinskih pogojih, 
ki so lahko vezani na pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne povezave, bi usklajeno 
izvajanje regulativnih načel in meril iz te 
uredbe s strani posameznih držav članic
podprlo usklajevalni mehanizem, ki bi 
Komisiji in pristojnim organom drugih 
držav članic omogočil, da predložijo 
pripombe, preden določena država članica 
dodeli pravice do uporabe, Komisija pa bi 
imela možnost, da ob upoštevanju stališč 
držav članic prepreči izvajanje predlogov, 
za katere meni, da niso v skladu s pravom 
Unije.

(24) Pri drugih glavnih vsebinskih pogojih, 
ki so lahko vezani na pravice do uporabe 
radiofrekvenčnega spektra za brezžične 
širokopasovne povezave, bi usklajeno 
izvajanje regulativnih načel in meril iz te 
uredbe s strani posameznih držav članic
podprl usklajevalni mehanizem, ki bi 
Komisiji in pristojnim organom drugih 
držav članic omogočil, da predložijo 
pripombe, preden določena država članica 
dodeli pravice do uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 52
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Maloobmočne brezžične dostopovne 
točke majhne moči so zelo majhna in 
nemoteča oprema, podobna 
usmerjevalnikom Wi-Fi za domačo 
uporabo, za katero bi bilo treba na ravni 
Unije določiti tehnične specifikacije za 
njihovo uvedbo in uporabo v različnih 
lokalnih okoljih, za kar je potrebna 
splošna odobritev, ki ne bi vsebovala
neupravičenih omejitev, ki bi izhajale iz 

(29) Maloobmočne brezžične dostopovne 
točke majhne moči so zelo majhna in 
nemoteča oprema, podobna 
usmerjevalnikom Wi-Fi, katere uporaba
ne bi smela vsebovati neupravičenih 
omejitev, ki bi izhajale iz urbanističnih ali 
drugih dovoljenj, če izpolnjuje zahteve 
glede varstva podatkov in omrežne 
varnosti.
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urbanističnih ali drugih dovoljenj.
Sorazmernost ukrepov, ki določajo 
tehnične lastnosti za tako uporabo, ki bi 
izkoristila prednosti splošne odobritve, bi 
bilo treba zagotoviti z občutno strožjimi 
lastnostmi, kot so veljavni najvišji pragovi, 
določeni z ukrepi Unije za parametre, 
kakršna je izhodna moč.

Or. de

Predlog spremembe 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 

črtano
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elektronskih komunikacij.

Or. de

Predlog spremembe 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Predlog spremembe 55
Regina Bastos
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Razlike v nacionalnem izvajanju 
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.

črtano

Or. pt

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 56
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Razlike v nacionalnem izvajanju 
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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 57
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Razlike v nacionalnem izvajanju 
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 

(40) Razlike v nacionalnem izvajanju 
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 
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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.

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
minimalno usklajenim naborom sektorskih 
pravil, ki bo zagotovil visoko skupno raven 
varstva končnih uporabnikov. Takšna 
uskladitev pravnih določb ponudnikom 
javnih elektronskih komunikacij ne bi 
smela preprečevati, da končnim 
uporabnikom ponudijo pogodbene 
dogovore, ki presegajo to raven varstva.
Države članice pa lahko zahtevajo tudi 
višjo raven zaščite.

Or. en

Predlog spremembe 58
Malcolm Harbour

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 sme posegati v splošna 
pravila o varstvu potrošnikov, kot jih 
določajo akti Unije in nacionalna 
zakonodaja, ki jih izvaja, zlasti v Direktivo 
2011/83/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta24a.

__________________
24a 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 
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in Sveta (UL L 304, 22.11.2011, str. 64).

Or. en

Predlog spremembe 59
Regina Bastos

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 sme posegati v splošna 
pravila o varstvu potrošnikov, kot jih 
določajo akti Unije in nacionalna 
zakonodaja, ki jih izvaja.

Or. pt

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 60
Regina Bastos

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
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Or. pt

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 61
Malcolm Harbour

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

Or. en

Predlog spremembe 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

črtano
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določb.

Or. en

Predlog spremembe 63
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Dokončna vzpostavitev enotnega trga 
elektronskih komunikacij zahteva, da se 
odpravijo ovire in končnim uporabnikom 
tako omogoči dostop do elektronskih 
komunikacijskih storitev po vsej Uniji. 
Javni organi zato ne bi smeli vzpostavljati 
ali ohranjati ovir za čezmejne nakupe 
takih storitev. Ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij ne bi smeli 
preprečevati ali omejevati dostopa oz. 
diskriminirati končnih uporabnikov na 
podlagi njihovega državljanstva ali države 
članice prebivališča. Razlikovanje pa je 
mogoče na podlagi objektivno 
upravičenih razlik v stroških, tveganjih in 
tržnih pogojev, kakršne so spremembe 
povpraševanja in določanje cen s strani 
konkurentov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 64
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Dokončna vzpostavitev enotnega trga 
elektronskih komunikacij zahteva, da se 
odpravijo ovire in končnim uporabnikom 

(43) Dokončna vzpostavitev enotnega trga 
elektronskih komunikacij zahteva, da se 
odpravijo ovire in končnim uporabnikom 
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tako omogoči dostop do elektronskih 
komunikacijskih storitev po vsej Uniji.
Javni organi zato ne bi smeli vzpostavljati 
ali ohranjati ovir za čezmejne nakupe takih 
storitev. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij ne bi smeli preprečevati ali 
omejevati dostopa oz. diskriminirati 
končnih uporabnikov na podlagi njihovega 
državljanstva ali države članice 
prebivališča. Razlikovanje pa je mogoče 
na podlagi objektivno upravičenih razlik v 
stroških, tveganjih in tržnih pogojev, 
kakršne so spremembe povpraševanja in 
določanje cen s strani konkurentov.

tako omogoči dostop do elektronskih 
komunikacijskih storitev po vsej Uniji.
Javni organi zato ne bi smeli vzpostavljati 
ali ohranjati ovir za čezmejne nakupe takih 
storitev. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij ne bi smeli preprečevati ali 
omejevati dostopa oz. diskriminirati 
končnih uporabnikov na podlagi njihovega 
državljanstva ali države članice 
prebivališča.

Or. de

Predlog spremembe 65
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Zelo velike razlike v cenah še vedno 
obstajajo pri fiksnih in mobilnih 
komunikacijah, domačih govornih in 
sporočilnih komunikacijah ter 
zaključevanju komunikacij v drugi državi 
članici. Velike razlike med državami, 
operaterji in tarifnimi paketi ter med 
mobilnimi in fiksnimi storitvami še naprej 
vplivajo na ranljivejše skupine 
potrošnikov in predstavljajo oviro za 
nemoteno komunikacijo znotraj Unije. 
Stanje je takšno kljub bistvenemu 
zmanjšanju cen zaključevanja klicev v 
različnih državah članicah in konvergenci 
v absolutnem smislu ter nizkim cenam na 
tranzitnih trgih. Poleg tega bi se morali s 
prehodom na AIPN okolje elektronskih 
komunikacij v določenem času dodatno 
znižati stroški. Kakršne koli večje razlike v 
maloprodajnih tarifah med domačimi 
fiksnimi medkrajevnimi komunikacijami, 

črtano
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med katere se ne štejejo komunikacije 
znotraj enega lokalnega območja, kot ga 
opredeljuje geografska območna koda v 
nacionalnem načrtu oštevilčenja, in 
fiksnimi komunikacijami, ki se zaključijo 
v drugi državi članici, bi zato bilo treba 
utemeljiti na podlagi objektivnih meril. 
Maloprodajne tarife za mednarodne 
mobilne komunikacije ne bi smele biti 
višje od evropskih govornih tarif in 
evropskih sporočilnih tarif za regulirane 
gostujoče klice oz. sporočila SMS, ki jih 
določa Uredba (EU) št. 531/2012, razen če 
so utemeljene z objektivnimi merili. 
Takšna merila lahko vključujejo dodatne 
stroške ter razumne s tem povezane 
zgornje meje. Drugi objektivni dejavniki 
lahko vključujejo razlike v s tem povezani 
cenovni prožnosti in lahki dostopnosti za 
vse končne uporabnike do alternativnih 
tarif ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij, ki čezmejne komunikacije v 
Uniji ponujajo z majhnim doplačilom ali 
brez doplačila, ali do storitev 
informacijske družbe s primerljivimi 
funkcijami, pod pogojem, da ponudniki 
končne uporabnike aktivno obvestijo o 
takšnih alternativah.

Or. en

Predlog spremembe 66
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Svoboda končnih uporabnikov, da 
imajo dostop do informacij in zakonitih 
vsebin ter jih razširjajo ter da uporabljajo 
storitve po lastni izbiri, je pogojena s 
pravom Unije in nacionalno zakonodajo, ki 
je z njim skladna. Ta uredba opredeljuje 
meje za omejevanje te svobode s strani 

(46) Svoboda končnih uporabnikov, da 
imajo dostop do informacij in zakonitih 
vsebin ter jih razširjajo ter da uporabljajo 
aplikacije in storitve po lastni izbiri, je 
pogojena s pravom Unije in nacionalno 
zakonodajo, ki je z njim skladna. Ta uredba 
ne posega v drugo zakonodajo Unije, 
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ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij, vendar ne posega v drugo 
zakonodajo Unije, vključno z avtorskimi 
pravicami in Direktivo 2000/31/ES.

vključno z avtorskimi pravicami in 
Direktivo 2000/31/ES.

Or. en

Predlog spremembe 67
Josef Weidenholzer

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 
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.

(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 ali jih diskriminacijsko 
obravnavati, razen v primeru omejenega 
števila smiselnih ukrepov za upravljanje 
spletnega prometa, ki morajo biti 
pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski. Smiselno upravljanje 
spletnega prometa obsega omejitev
učinkov prezasedenosti omrežja, če je 
omrežna prezasedenost le začasna in do nje 
pride samo v izjemnih okoliščinah. Pravni 
vpliv prenosa podatkov ne spada v 
opredelitev upravljanja prometa.

Or. de

Predlog spremembe 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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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 
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.

(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 ali jih diskriminacijsko 
obravnavati, razen v primeru omejenega 
števila smiselnih 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
omrežij bi se moralo šteti za smiselno v 
dokazanih trenutnih primerih akutne 
omrežne prezasedenosti, pod pogojem, da
se enake vrste prometa obravnavajo 
enako.

Or. en

Predlog spremembe 69
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Poleg tega končni uporabniki 
povprašujejo po storitvah in aplikacijah, 
za katere je potrebna povečana 
zagotovljena raven kakovosti, ki jo 
ponujajo ponudniki javnih elektronskih 

črtano
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komunikacij ali ponudniki vsebin, 
aplikacij ali storitev. Take storitve lahko 
med drugim obsegajo radiodifuzijo prek 
internetnega protokola (IP-TV), 
videokonference in nekatere zdravstvene 
aplikacije. Končni uporabniki bi zato 
morali imeti tudi možnost, da s ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij ali 
ponudniki vsebin, aplikacij ali storitev 
sklenejo sporazume o zagotavljanju 
specializiranih storitev z okrepljeno 
kakovostjo storitev.

Or. en

Predlog spremembe 70
Christian Engström

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 

(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. Pričakuje se, da bo
možnost ponudnikov vsebin, aplikacij in 
storitev, da se s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij pogajajo o takšni 
prilagodljivi ravni kakovosti storitve, 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.
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ravnmi kakovosti storitve, če takšni 
sporazumi bistveno ne poslabšajo splošne 
kakovosti internetnih dostopovnih 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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.

Or. en
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Predlog spremembe 72
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

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 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 ne poslabšajo kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 73
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Nacionalni regulativni organi imajo (51) Nacionalni regulativni organi imajo 
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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.

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. 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 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.

Or. en

Predlog spremembe 74
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

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 

(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 
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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.

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 o metodah za merjenje 
hitrosti internetnih dostopovnih storitev, 
parametrih kakovosti storitev, ki jih je 
treba izmeriti, in uporabi 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.

Or. en

Predlog spremembe 75
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

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 

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

zagotavljanje internetnih dostopovnih 
storitev, bi morali povečati možnost 
končnih uporabnikov, da čim bolje izberejo 
ponudnike in tako v celoti izkoristijo 
prednosti konkurence.

Vse prostovoljne certifikacijske sheme za 
interaktivne primerjalne spletne strani, 
vodnike in podobna orodja so neodvisne 
od vseh ponudnikov elektronskih 
komunikacij, uporabljajo preprost in 
jasen jezik, zagotavljajo popolne in 
posodobljene informacije, uporabljajo 
pregledno metodologijo, so zanesljive in 
dostopne v skladu s smernicami za 
dostopnost spletnih vsebin 2.0 ter imajo 
vzpostavljen učinkovit postopek za 
obravnavo pritožb. 

Or. en

Predlog spremembe 76
Malcolm Harbour

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 
nacionalni regulativni organi odobrijo 
odstopanje. Končni uporabniki bi morali 

črtano



AM\1010616SL.doc 27/238 PE524.526v01-00

SL

biti prav tako obveščeni, če za brezplačno 
telefonsko številko veljajo dodatne 
pristojbine.

Or. en

Predlog spremembe 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Pogodbe so pomembno sredstvo, ki 
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.

(56) Pogodbe so pomembno sredstvo, ki 
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 ocenjeni hitrosti in 
drugih parametrih kakovosti storitev na 
glavni lokaciji končnega uporabnika.

Or. en

Obrazložitev

Tehnično ni mogoče posamezno zagotoviti dejanske hitrosti vsem uporabnikom. V enem mestu 
ali celo v eni sami ulici lahko obstajajo velike razlike, zato so ponudniki lahko zavezani samo 
k določitvi ocen. 
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Predlog spremembe 78
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Pogodbe so pomembno sredstvo, ki 
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.

(56) Pogodbe so pomembno sredstvo, ki 
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
izrecnim 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.

Or. en

Predlog spremembe 79
Regina Bastos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) V izogib neprijetnim presenečenjem 
ob prejemu računa bi morali imeti končni 

(58) V izogib neprijetnim presenečenjem 
ob prejemu računa bi morali imeti končni 
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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 
nadaljnje zagotavljanje po dogovoru s 
ponudnikom.

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 
mejni vrednosti omogoča ponoven ogled.

Or. pt

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 80
Malcolm Harbour

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 
nadaljnje zagotavljanje po dogovoru s 
ponudnikom.

(58) V izogib neprijetnim presenečenjem 
ob prejemu računa bi morali imeti končni 
uporabniki možnost, da v tarifah, 
zaračunanih po času uporabe ali po 
porabljenih enotah, 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.
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 
nadaljnje zagotavljanje po dogovoru s 
ponudnikom.
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Or. en

Predlog spremembe 81
Jürgen Creutzmann

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 
nadaljnje zagotavljanje po dogovoru s 
ponudnikom.

(58) V izogib neprijetnim presenečenjem 
ob prejemu računa bi morali imeti končni 
uporabniki pri vseh naročniških in 
predplačniških pogodbah s samodejnim 
polnjenjem računa, sklenjenih po prenosu 
sprememb v Direktivo 2002/22/ES,
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 mejni
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 nadaljnje zagotavljanje 
po dogovoru s ponudnikom.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da je breme uvedbe takšnega sredstva za vse obstoječe pogodbe veliko, zato bi morala 
ta zahteva veljati samo za pogodbe, sklenjene po prenosu. Prav tako bi bilo treba izključiti 
predplačniške storitve brez samodejnega polnjenja računa, saj neprijetno presenečenje ob 
prejemu računa v teh primerih ni mogoče.

Predlog spremembe 82
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59
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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

Or. en

Predlog spremembe 83
Jürgen Creutzmann

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 

(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 12 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 
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načelu časovne sorazmernosti. Pogodbe, ki 
so bile tiho podaljšane, bi morale imeti 
možnost prekinitve z enomesečnim 
odpovednim rokom.

načelu časovne sorazmernosti. Pogodbe, ki 
so bile tiho podaljšane, bi morale imeti 
možnost prekinitve z enomesečnim 
odpovednim rokom.

Or. en

Obrazložitev

Šestmesečno obdobje je prekratko za zagotovitev varnosti pri načrtovanju in naložbah za 
ponudnike elektronskih komunikacij.

Predlog spremembe 84
Josef Weidenholzer

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.

(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 za končne uporabnike primerno 
nadomestilo za 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.

Or. de
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Predlog spremembe 85
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Paketi, ki vključujejo elektronske 
komunikacije in druge storitve, kot je na 
primer linearna radiodifuzija, so vse bolj 
pogosti in so pomemben element 
konkurenčnosti. Če za različne storitve iz 
takšnih svežnjev veljajo različna 
pogodbena pravila o prekinitvi pogodbe in 
zamenjavi ponudnika, to končnim 
uporabnikom učinkovito preprečuje 
prehod na konkurenčno ponudbo za 
celotni paket ali njegove dele. Določbe te 
uredbe o prekinitvi pogodbe in zamenjavi 
ponudnika bi torej morale veljati za vse 
dele takega paketa.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Paketi, ki vključujejo elektronske 
komunikacije in druge storitve, kot je na 
primer linearna radiodifuzija, so vse bolj 
pogosti in so pomemben element 
konkurenčnosti. Če za različne storitve iz 
takšnih svežnjev veljajo različna 
pogodbena pravila o prekinitvi pogodbe in 
zamenjavi ponudnika, to končnim 
uporabnikom učinkovito preprečuje prehod 
na konkurenčno ponudbo za celotni paket 
ali njegove dele. Določbe te uredbe o 
prekinitvi pogodbe in zamenjavi ponudnika 
bi torej morale veljati za vse dele takega

(61) Paketi, ki vključujejo elektronske 
komunikacije in druge storitve, kot je na 
primer linearna radiodifuzija, so vse bolj 
pogosti in so pomemben element 
konkurenčnosti. Če za različne storitve iz 
takšnih svežnjev veljajo različna 
pogodbena pravila o prekinitvi pogodbe in 
zamenjavi ponudnika, to končnim 
uporabnikom učinkovito preprečuje prehod 
na konkurenčno ponudbo za celotni paket 
ali njegove dele. Določbe te uredbe o 
prekinitvi pogodbe in zamenjavi ponudnika 
bi torej morale veljati skupno vsaj za tiste
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paketa. dele paketa, ki zajemajo povezavo z 
elektronskim komunikacijskim omrežjem 
in elektronske komunikacijske storitve, 
poleg tega pa bi morale veljati neodvisno 
od vsake prekinitve pogodbe in pravil za 
zamenjavo ponudnika, ki veljajo za 
linearne radiodifuzne storitve.

Or. en

Predlog spremembe 87
Regina Bastos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Da bi lahko končni uporabniki v celoti 
izkoristili konkurenčno okolje, bi morali 
imeti možnost izbire na podlagi informacij 
in zamenjave ponudnika, če je to v 
njihovem interesu. Končni uporabniki bi 
zato morali imeti možnost zamenjave 
ponudnika brez pravnih, tehničnih ali 
postopkovnih ovir, vključno s pogodbenimi 
pogoji in dajatvami. Prenosljivost številk 
potrošnikom bistveno olajša izbiro in 
spodbuja učinkovito konkurenco. Izvajati 
bi ga bilo treba z najkrajšim možnim 
časovnim zamikom, tako da se številka 
učinkovito aktivira v enem delovnem 
dnevu po sklenitvi sporazuma o prenosu 
številke. Poravnava odprtih računov ne bi 
smela biti pogoj za izvršitev prenosa.

(62) Da bi lahko končni uporabniki v celoti 
izkoristili konkurenčno okolje, bi morali 
imeti možnost izbire na podlagi informacij 
in zamenjave ponudnika, če je to v 
njihovem interesu. Končni uporabniki bi 
zato morali imeti možnost zamenjave 
ponudnika brez pravnih, tehničnih ali 
postopkovnih ovir, vključno s pogodbenimi 
pogoji in dajatvami. Prenosljivost številk 
potrošnikom bistveno olajša izbiro in 
spodbuja učinkovito konkurenco. Izvajati 
bi jo bilo treba z najkrajšim možnim 
časovnim zamikom, tako da se številka 
učinkovito aktivira v enem delovnem 
dnevu. Poravnava odprtih računov ne bi 
smela biti pogoj za izvršitev prenosa.

Or. pt

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.
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Predlog spremembe 88
Malcolm Harbour

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 89
Malcolm Harbour

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 

črtano
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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.

Or. en

Predlog spremembe 90
Christian Engström

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.

(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. Potrošnik 
lahko zahteva tudi, da se ves neporabljen 
saldo prenese na sprejemnega ponudnika 
telekomunikacij.

Or. en

Predlog spremembe 91
Josef Weidenholzer

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 

(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 
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pozitiven saldo, ki ni bil porabljen, povrniti 
potrošniku, ki menja ponudnika.

pozitiven saldo, ki ni bil porabljen, povrniti 
potrošniku, ki menja ponudnika, 
zadevnemu potrošniku pa bi se morala 
tudi priznati pravica do vpogleda v zbrane 
podatke in njihovega izbrisa.

Or. de

Predlog spremembe 92
Malcolm Harbour

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, 
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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

črtano
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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.

Or. en

Predlog spremembe 94
Christian Engström

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 
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 

(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 
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 
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končnih uporabnikov iz Direktive 
2002/22/ES, ki so ob popolni
harmonizaciji, ki jo določa ta uredba, 
postale odvečne.

končnih uporabnikov iz Direktive 
2002/22/ES, ki so ob harmonizaciji, ki jo 
določa ta uredba, postale odvečne.

Or. en

Predlog spremembe 95
Christian Engström

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

Or. en

Predlog spremembe 96
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

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 se zagotovi jasnost in pravna 
varnost, je 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 je treba še 
dodatno znižati veleprodajne cene in 
uskladiti cene zaključevanja klicev v 
mobilnih omrežjih po celotni Uniji, da se
operaterjem telekomunikacij zagotovijo 
resnično enaki konkurenčni pogoji.
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Or. en

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 97
Christian Engström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 80 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(80a) Kadar končni uporabnik privoli v 
obdelavo svojih podatkov, mora biti to 
soglasje prostovoljno, posebno in 
nedvoumno in za končnega uporabnika 
ne sme predstavljati predpogoja za 
uporabo telekomunikacijskih storitev. 

Or. en

Predlog spremembe 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

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 elektronskih
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.
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Or. en

Predlog spremembe 99
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) nacionalni, evropski in regionalni 
organi sodelujejo, da državljanom 
zagotovijo dostop do varnih, zanesljivih in 
cenovno konkurenčnih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ne glede na to, 
kje v Evropski uniji se nahajajo. 

Or. fr

Predlog spremembe 100
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Za postopno odpravo neupravičenih 
dodatnih pristojbin za gostovanje. 

Or. en

Predlog spremembe 101
Jean-Pierre Audy

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. 

2. Ta uredba določa zlasti regulativna 
načela v povezavi z določbami direktiv št. 
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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:

2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES in 
2002/22/ES, na podlagi katerih Komisija, 
Organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC) ter
pristojni nacionalni in regionalni organi 
delujejo v okviru svojih pristojnosti:

Or. fr

Predlog spremembe 102
Jean-Pierre Audy

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 
Evropski uniji se nahajajo;

Or. fr

Predlog spremembe 103
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) da bi zajamčili zasebnost končnih 
uporabnikov in zagotovili nevtralnost 
omrežja, usmerjeno v uporabnike; 

Or. de
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Predlog spremembe 104
Regina Bastos

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

Or. pt

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 105
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Predlog spremembe 106
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)



PE524.526v01-00 44/238 AM\1010616SL.doc

SL

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 o temeljnih človekovih 
pravicah. 

Or. en

Predlog spremembe 107
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „glavni sedež“ pomeni kraj sedeža v 
državi članici, v kateri se sprejemajo 
glavne odločitve o naložbah in načinu 
zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih storitev ali omrežij v 
Uniji;

(6) „glavni sedež“ pomeni kraj sedeža v 
državi članici, v kateri se izvaja dejanska 
upravna dejavnost. Slednja zajema 
bistveno, osrednje poslovanje in nadzor 
nad obratovanjem, osebjem, 
računovodstvom in premoženjem podjetja. 

Or. de

Obrazložitev

V opredelitvi manjkajo objektivna in jasno določena merila. Poudarek na „dejanskem 
upravnem sedežu“ omogoča natančno opredelitev, podjetje pa ga po potrebi lahko le stežka 
spremeni. To zmanjšuje možnosti zlorabe v postopku odobritve EU.

Predlog spremembe 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
brezžične širokopasovne komunikacije“ 
pomeni radiofrekvenčni spekter, za 

(8) „usklajeni radiofrekvenčni spekter za 
brezžične širokopasovne komunikacije“ 
pomeni radiofrekvenčni spekter, za 
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katerega so pogoji za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo usklajeni na ravni 
Unije, zlasti v skladu z Odločbo 
676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta27, in ki je namenjen elektronskim 
komunikacijskim storitvam, razen 
radiodifuziji;

katerega so pogoji za razpoložljivost in 
učinkovito uporabo usklajeni na ravni 
Unije v skladu z določbami in postopki iz 
Direktive 2002/21/ES in Odločbo 
676/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta27 in ki je namenjen elektronskim 
komunikacijskim storitvam, razen 
radiodifuziji;

__________________ __________________
27 Odločba št. 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
regulativnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 
radijskem spektru) (UL L 108, 24.4.2002, 
str. 1).

27 Odločba št. 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
regulativnem okviru za politiko radijskega 
spektra v Evropski skupnosti (Odločba o 
radijskem spektru) (UL L 108, 24.4.2002, 
str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 109
Catherine Stihler

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

Or. en
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Predlog spremembe 110
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „primerno upravljanje omrežja“ 
pomeni upravljanje omrežja, ki je v skladu 
s splošnimi načeli ustreznosti, 
sorazmernosti, učinkovitosti, 
nediskriminacije in preglednosti;

Or. en

Predlog spremembe 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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) „odprta internetna dostopovna 
storitev“ pomeni javno razpoložljivo 
elektronsko komunikacijsko storitev, ki 
omogoča povezavo z internetom z ravnjo 
kakovosti, ki odraža napredek v 
tehnologiji, in s tem omogoča povezavo 
med vsemi končnimi točkami, povezanimi 
z internetom, ne glede na omrežno 
tehnologijo, ki se uporablja, ter brez 
vsakega omejevanja izmenjane zakonite 
vsebine. Končnim uporabnikom omogoča 
uporabo vseh aplikacij z uporabo 
elektronske komunikacijske funkcije 
interneta. Neomejena internetna 
dostopovna storitev temelji na načelu 
največje razpoložljivosti, pri čemer so 
edine dopustne izjeme sorazmerni 
tehnični ukrepi za upravljanje prometa ali 
izvrševanje odločbe sodišča;

Or. en
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Predlog spremembe 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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) „odprta internetna dostopovna 
storitev“ pomeni javno razpoložljivo 
elektronsko komunikacijsko storitev, ki 
omogoča povezavo z internetom in s tem 
povezavo med vsemi končnimi točkami, 
povezanimi z internetom, ne glede na 
omrežno tehnologijo, ki se uporablja;
države članice določijo ustrezne 
minimalne zahteve glede kakovosti 
storitve za odprte internetne dostopovne 
storitve, ki so v skladu z napredkom v 
tehnologiji; javna internetna dostopovna 
storitev končnim uporabnikom omogoča, 
da vse internetne aplikacije uporabljajo v 
skladu z načelom največje 
razpoložljivosti; kot edina izjema od tega 
pravila je dopustno sorazmerno in 
utemeljeno upravljanje podatkovnega 
prometa, če zanj obstajajo jasno določeni 
pogoji uporabe;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev internetne dostopovne storitve bi morala biti v skladu z opredelitvijo, ki jo je 
organ BEREC vključil v smernice za kakovost storitve v okviru nevtralnosti omrežja (BoR 
(12) 131).

Predlog spremembe 113
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „internetna dostopovna storitev“ (14) „internetna dostopovna storitev“ 
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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;

pomeni javno razpoložljivo elektronsko 
komunikacijsko storitev, ki omogoča 
povezavo z internetom in s tem povezavo 
med skoraj vsemi končnimi točkami, 
povezanimi z internetom; končnim 
uporabnikom omogoča, da pošiljajo in 
prejemajo podatke prek celotnega 
interneta;

Or. en

Predlog spremembe 114
Toine Manders

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 s tem povezavo 
med skoraj vsemi končnimi točkami, 
povezanimi z internetom, ne glede na 
omrežno tehnologijo, ki se uporablja;
končnim uporabnikom dopušča, da 
pošiljajo in prejemajo podatke prek 
celotnega interneta;

Or. en

Predlog spremembe 115
Jürgen Creutzmann

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 

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

med skoraj vsemi končnimi točkami, 
povezanimi z internetom, ne glede na 
omrežno tehnologijo ali naprave, ki se
uporabljajo;

Or. en

Obrazložitev

Dodatna pojasnitev glede različnih naprav. Navedbe uporabljenih aplikacij, morebitnih 
omejitev in upravljanja prometa so izrecno izpuščene, da ne bi preobremenili opredelitve in 
da bi se izognili ponavljanju drugih delov predloga. 

Predlog spremembe 116
Christian Engström

Predlog uredbe
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;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 117
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 15
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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) „specializirane storitve“ pomenijo 
elektronske komunikacijske storitve, ki se
zagotavljajo in upravljajo v okviru zaprtih 
elektronskih komunikacijskih omrežij z 
uporabo internetnega protokola, vendar 
niso del interneta. Izraz „zaprta 
elektronska komunikacijska omrežja“ se 
nanaša na omrežja, ki temeljijo na 
strogem nadzoru dostopa;

Or. en

Predlog spremembe 118
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
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 ali 
katero koli drugo storitev, ki deluje ob 
nadzoru dostopa v zaprtem 
komunikacijskem omrežju z internetnim 
protokolom in se ne uporablja kot 
nadomestek za internetno dostopovno 
storitev. Tudi njeno delovanje se razlikuje 
od storitev, ki se ponujajo prek odprtega 
interneta;

Or. de

Predlog spremembe 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Predlog uredbe
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 ali 
katero koli drugo storitev, ki se zagotavlja 
in upravlja v okviru zaprtega 
elektronskega komunikacijskega omrežja 
z uporabo internetnega protokola ob 
strogem nadzoru dostopa ter se ne trži ali 
splošno uporablja kot nadomestek za 
internetno dostopovno storitev;

Or. en

Predlog spremembe 120
Toine Manders

Predlog uredbe
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 ali 
katero koli drugo storitev, ki z logično 
različno zmogljivostjo in ob strogem 
nadzoru dostopa omogoča dostop do 
specifičnih vsebin, aplikacij ali storitev oz. 
do kombinacije le-teh z namenom 
zagotavljanja značilnosti boljše kakovosti,
ki so konstantno nadzorovane; taka storitev 
se ne trži ali uporablja kot nadomestek za 
internetno dostopovno storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 121
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
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 ali 
katero koli drugo storitev, ki uporablja 
internetni protokol in določenemu številu 
oseb omogoča optimiziran dostop do 
specifičnih vsebin, aplikacij ali storitev oz. 
do kombinacije le-teh, njene tehnične 
lastnosti pa so nadzorovane z upravljanjem 
prometa za zagotovitev ustreznih lastnosti 
storitve; taka storitev se ne trži ali splošno 
uporablja kot nadomestek za internetno 
dostopovno storitev;

Or. en

Obrazložitev

Konstanten nadzor specializiranih storitev ni nujno vedno tehnično mogoč oziroma v 
določenih primerih niti predviden, saj je lahko na primer samo del prenosne poti optimiziran. 
Prav tako ni jasno, ali je popoln in konstanten nadzor izvedljiv na področju mobilnih 
podatkovnih povezav. Poleg tega je izrecno navedeno, da optimiziran dostop zajema tudi 
upravljanje prometa.

Predlog spremembe 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

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 

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 
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EU, za katero veljajo le zahteve o uradnem 
obveščanju iz člena 4.

EU, za katero veljajo le zahteve o uradnem 
obveščanju iz člena 4.

Or. en

Predlog spremembe 123
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od člena 12 Direktive 
2002/20/ES se lahko od vsakega 
evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij zahteva, da plača upravne 
pristojbine, veljavne v državi članici 
gostiteljici, samo če njegov letni promet 
storitev elektronskih komunikacij v 
navedeni državi članici znaša več kot
0,5 % skupnega nacionalnega prometa 
elektronskih komunikacij. Pri 
zaračunavanju teh pristojbin se upošteva 
samo promet storitev elektronskih 
komunikacij v zadevni državi članici.

3. Z odstopanjem od člena 12 Direktive 
2002/20/ES se lahko od vsakega 
evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij zahteva, da plača upravne 
pristojbine, veljavne v državi članici 
gostiteljici, samo če njegov letni promet 
storitev elektronskih komunikacij v 
navedeni državi članici znaša več kot
0,1 % skupnega nacionalnega prometa 
elektronskih komunikacij. Pri 
zaračunavanju teh pristojbin se upošteva 
samo promet storitev elektronskih 
komunikacij v zadevni državi članici.

Or. de

Predlog spremembe 124
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od člena 13(1)(b) 
Direktive 2002/22/ES se lahko evropskemu 
ponudniku elektronskih komunikacij 
zaračunajo pristojbine za delitev neto 
stroškov obveznosti zagotavljanja 
univerzalne storitve v državi članici 
gostiteljici, samo če njegov letni promet 

4. Z odstopanjem od člena 13(1)(b) 
Direktive 2002/22/ES se lahko vsakemu
evropskemu ponudniku elektronskih 
komunikacij zaračunajo pristojbine za 
delitev neto stroškov obveznosti 
zagotavljanja univerzalne storitve v državi 
članici gostiteljici, samo če njegov letni 



PE524.526v01-00 54/238 AM\1010616SL.doc

SL

storitev elektronskih komunikacij v 
navedeni državi članici znaša več kot 3 %
skupnega nacionalnega prometa 
elektronskih komunikacij. Pri 
zaračunavanju teh pristojbin se upošteva 
samo promet storitev elektronskih 
komunikacij v zadevni državi članici.

promet storitev elektronskih komunikacij v 
navedeni državi članici znaša več kot 1 %
skupnega nacionalnega prometa 
elektronskih komunikacij. Pri 
zaračunavanju teh pristojbin se upošteva 
samo promet storitev elektronskih 
komunikacij v zadevni državi članici.

Or. de

Predlog spremembe 125
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nacionalni regulativni organi različnih 
držav članic evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij v objektivno 
enakovrednih situacijah obravnavajo 
enako.

črtano

Or. de

Obrazložitev

To besedilo ne upošteva zaščite, ki je v različnih nacionalnih pravnih predpisih različno 
močna. Pristojni regulatorni organi bi morali poskrbeti za uporabo nacionalnega prava in ne 
najohlapnejših predpisov v EU, kar bi bilo mogoče argumentirati z uporabljenim besedilom. 
Evropska komisija in država članica z najnižjo ravnjo zaščite oziroma z najmilejšo pravno 
razlago bi tako dejansko postali edino merilo.

Predlog spremembe 126
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ime ponudnika, njegov pravni status in 
obliko, številko vpisa v register, kraj 

(a) ime ponudnika, njegov pravni status in 
obliko, številko vpisa v register, kadar je 



AM\1010616SL.doc 55/238 PE524.526v01-00

SL

registracije ponudnika v trgovinski ali 
podoben javni register, naslov glavnega 
sedeža, kontaktno osebo, kratek opis 
omrežij ali storitev, ki jih zagotavlja 
oziroma namerava zagotavljati, vključno z 
identifikacijo matične države članice;

ponudnik vpisan v trgovinski ali podoben 
javni register, naslov glavnega sedeža, 
kontaktno osebo, kratek opis omrežij ali 
storitev, ki jih zagotavlja oziroma 
namerava zagotavljati, in zadevnih 
varnostnih mehanizmov, vključno z 
identifikacijo matične države članice;

Or. de

Predlog spremembe 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta oddelek se uporablja za usklajeni 
radiofrekvenčni spekter za brezžične 
širokopasovne komunikacije.

1. Ta oddelek se uporablja za usklajeni 
radiofrekvenčni spekter za brezžične 
širokopasovne komunikacije v skladu z 
Direktivo 2009/140/ES in Uredbo št.
676/2002/ES ter ob ustreznem 
upoštevanju določb iz členov 8a in 9 
Direktive 2002/21/ES.

Or. en

Predlog spremembe 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta oddelek ne posega v pravico držav 
članic, da naložijo prispevke, s čimer 
zagotovijo čim bolj učinkovito uporabo 
virov spektra v skladu s členom 13 
Direktive 2002/20/ES, ter da njihov
radiofrekvenčni spekter organizirajo in 
uporabljajo za potrebe javnega reda, javne 
varnosti in obrambe.

2. Ta oddelek ne posega v pravico držav 
članic, da naložijo prispevke, s čimer 
zagotovijo čim bolj učinkovito uporabo 
virov radiofrekvenčnega spektra v skladu s 
členom 13 Direktive 2002/20/ES, ter da
svoj radiofrekvenčni spekter organizirajo in 
uporabljajo za potrebe javnega reda, javne 
varnosti in obrambe, ob upoštevanju 
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pomembnih ciljev splošnega interesa, kot 
so kulturna raznovrstnost in pluralnost 
medijev, ter interesov različnih 
uporabnikov radiofrekvenčnega spektra.

Or. en

Predlog spremembe 129
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni nacionalni organi uporabljajo
najmanj obremenjujoč odobritveni sistem 
za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 
podlagi objektivnih, preglednih, 
nediskriminacijskih in sorazmernih meril, 
tako da po vsej Uniji čim bolj povečajo 
prožnost in učinkovitost uporabe 
radiofrekvenčnega spektra ter spodbujajo 
primerljive pogoje za integrirane 
večozemeljske naložbe in poslovanje 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij.

2. Pristojni nacionalni organi uporabljajo 
odobritveni sistem za uporabo 
radiofrekvenčnega spektra na podlagi 
objektivnih, preglednih, 
nediskriminacijskih in sorazmernih meril, 
tako da po vsej Uniji čim bolj povečajo 
prožnost in učinkovitost uporabe 
radiofrekvenčnega spektra ter spodbujajo 
primerljive pogoje za integrirane 
večozemeljske naložbe in poslovanje 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij.

Or. de

Predlog spremembe 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) zagotoviti široko ozemeljsko pokrivanje 
z visokohitrostnimi brezžičnimi 
širokopasovnimi omrežji ter visoko raven 
gostote in porabe s tem povezanih storitev.

e) zagotoviti učinkovito uporabo spektra 
za zadovoljitev naraščajočega 
povpraševanja po visokohitrostnih 
brezžičnih širokopasovnih omrežjih in 
istočasno upoštevati javni interes ter 
kulturno in ekonomsko vrednost spektra 
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kot celote.

Or. en

Predlog spremembe 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zagotoviti, da vsaka sprememba 
politike glede učinkovite rabe spektra 
upošteva njen učinek na javni interes, kar 
zadeva motenje in stroške. 

Or. en

Predlog spremembe 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opredeli datum prenehanja veljavnosti 
vseh obstoječih pravic do uporabe 
usklajenih pasovih, razen za brezžične 
širokopasovne komunikacije, oziroma pri 
pravicah za nedoločen čas, datum, do 
katerega se pravica do uporabe spremeni, 
da se omogoči zagotavljanje brezžičnih 
širokopasovnih komunikacij.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Odstavek 2 se ne uporablja za 
določbe iz odstavkov 3 in 4 člena 9 
Direktive 2002/21/ES. 

Or. en

Predlog spremembe 134
Josef Weidenholzer

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 
omrežij ter preglednosti v skladu s pravom 
Unije.

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

Or. de

Predlog spremembe 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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.
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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 
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;
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(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.

Or. de

Predlog spremembe 136
Bernadette Vergnaud

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
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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 
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. 

Or. fr
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Predlog spremembe 137
Josef Weidenholzer

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 
2002/21/ES. V takem primeru se lahko 
uporabi člen 3(6) te uredbe.
(4) Zagotavljanje povezljivostnega izdelka 
se šteje za zagotavljanje evropskega 
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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;
(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.

Or. de

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da ponudniki omrežij vse storitve obravnavajo enako. Določene –
specializirane – storitve ne smejo imeti prednosti zaradi koristi od dobička.

Predlog spremembe 138
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19 črtano
Povezljivostni izdelek z zagotovljeno 

kakovostjo storitev (ASQ)
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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 
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 
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zagotavljajo na istih omrežjih; 
(d) je operativno učinkovito, zlasti glede 
čim večjega omejevanja ovir pri izvajanju 
in uvedbenih stroškov za stranke; ter
(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. 

Or. en

Predlog spremembe 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi ne omejujejo pravice 
končnih uporabnikov do uporabe javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja 
podjetje s sedežem v drugi državi članici.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. de

Predlog spremembe 140
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi ne omejujejo pravice 1. Javni organi ne omejujejo končnih 
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končnih uporabnikov do uporabe javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja 
podjetje s sedežem v drugi državi članici.

uporabnikov pri uporabi javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja 
podjetje in/ali javni organi s sedežem v 
drugi državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 141
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Javni organi ne omejujejo pravice
končnih uporabnikov do uporabe javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja 
podjetje s sedežem v drugi državi članici.

1. Javni organi ne omejujejo končnih 
uporabnikov pri uporabi javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja 
podjetje s sedežem v drugi državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij zagotovijo, da se končnemu 
uporabniku pošlje ustrezno uradno 
obvestilo, ko poraba storitev doseže 80 % 
finančne omejitve, določene v skladu z 
odstavkom 1. V uradnem obvestilu 
navedejo postopek za nadaljnje 
zagotavljanje teh storitev in njihovo ceno. 
Ponudnik končnemu uporabniku preneha 
zagotavljati in zaračunavati navedene 
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storitve, če bi s tem sicer povzročil 
prekoračitev finančne omejitve, razen če 
in dokler končni uporabnik ne zahteva 
nadaljnjega ali ponovnega zagotavljanja 
teh 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.

Or. en

Predlog spremembe 143
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika, razen če so take 
razlike objektivno upravičene.

2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika.

Or. en

Predlog spremembe 144
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 

(2) Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
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pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika, razen če so take 
razlike objektivno upravičene.

pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika.

Or. de

Obrazložitev

To je nepotrebna in nenatančna omejitev tega pomembnega načela. Dopustni razlogi za 
diskriminacijo bi se lahko odobrili na drugem mestu, na primer v izvedbenih uredbah ali po 
dogovoru med nacionalnimi regulatornimi organi in Evropsko agencijo za varnost omrežij in 
informacij (ENISA). Besedilo „objektivno upravičene“ je preveč preprosto in ohlapno. 

Predlog spremembe 145
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika, razen če so take
razlike objektivno upravičene.

2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij v dani državi članici pri 
končnih uporabnikih ne uporabljajo 
diskriminacijskih zahtev ali pogojev za 
dostop ali uporabo, vključno s cenami in 
tarifami, na podlagi državljanstva ali kraja 
prebivališča končnega uporabnika, razen če
lahko ponudniki dokažejo, da so te razlike
neposredno upravičene na podlagi 
objektivnih meril.

Or. en

Predlog spremembe 146
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki javnih elektronskih 2. Ponudniki javnih elektronskih 
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komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika, razen če so take 
razlike objektivno upravičene.

komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika, razen če so take 
razlike upravičene na podlagi smernic iz 
odstavka 3a in jih strogo spoštujejo.

Or. en

Predlog spremembe 147
Regina Bastos

Predlog uredbe
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.

Or. pt

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 spremembe 148
Jürgen Creutzmann
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Predlog uredbe
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.

Or. en

Obrazložitev

Trg za mednarodne klice je že od leta 2007 dereguliran, saj se je že takrat štel kot 
konkurenčen. Od takrat je trg postal še bolj konkurenčen z minutnimi paketi, pavšalnimi 
paketi in operaterji navideznih mobilnih omrežij, ki zagotavljajo alternativne ponudbe, 
dopolnjene z govornimi storitvami prek internetnega protokola, kot je Skype, ki omogočajo 
celo brezplačne klice po celem svetu. Zato ni razlogov za regulacijo tega trga.

Predlog spremembe 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Predlog spremembe 150
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – uvodni del

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:

(3) Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri komunikacijah znotraj 
Unije, ki se zaključijo v drugi državi 
članici, ne uporabljajo višjih tarif:

Or. de

Obrazložitev

Obrazložitev kot pri odstavku 2.

Predlog spremembe 151
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – uvodni del

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:

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri komunikacijah znotraj 
Unije, ki se zaključijo v drugi državi 
članici, ne uporabljajo tarif, ki so višje od 
tarif za domače medkrajevne 
komunikacije, razen če je ta razlika 
upravičena in strogo skladna s 
smernicami, določenimi v odstavku 3a. 
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Or. en

Predlog spremembe 152
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – uvodni del

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:

3. Od 1. julija 2016 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:

Or. en

Predlog spremembe 153
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – uvodni del

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:

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri mednarodnih
komunikacijah, ki se zaključijo v drugi 
državi članici, ne uporabljajo tarif, ki so 
višje od evropskih tarif za regulirane 
gostujoče klice oziroma SMS sporočila iz 
Uredbe (ES) št. 531/2012, razen če so
drugačne tarife objektivno upravičene in 
sorazmerne s skupnimi dodatnimi stroški. 

Or. en

Predlog spremembe 154
Toine Manders
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Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 155
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 156
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) kot so mobilne komunikacijske storitve 
na domači ravni, kar zadeva mobilne 
komunikacije.

Or. en
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Predlog spremembe 157
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Po posvetovanju z deležniki in v 
tesnem sodelovanju s Komisijo BEREC do 
(DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI) 
določi splošne smernice za določitev 
pogojev, pod katerimi lahko ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij poleg 
svojih domačih tarif zaračunavajo 
dodatno pristojbino za zagotavljanje 
mednarodnih storitev znotraj EU. Takšne 
smernice zagotovijo, da vse dodatne 
pristojbine temeljijo strogo na realnih in 
preverljivih stroških, ki jih imajo 
ponudniki pri zagotavljanju čezmejnih 
storitev, ter da so pregledne in dostopne 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 ter sorazmerno tehnično
upravljanje prometa

Or. en

Predlog spremembe 159
Christian Engström
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Predlog uredbe
Člen 23 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svoboda do zagotavljanja in uporabe 
odprtega internega dostopa ter smiselno 
upravljanje prometa

Svoboda do zagotavljanja in pravica do
uporabe odprtega internetnega dostopa

Or. en

Predlog spremembe 160
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev pravico do prostega 
dostopa do informacij in vsebin ter
njihovega širjenja, zaganjanja aplikacij, 
priključitve strojne opreme in uporabe 
storitev in programske opreme po lastni 
izbiri. Zato ponudniki internetnega 
dostopa ne smejo onemogočati, 
diskriminacijsko obravnavati, ovirati ali 
zmanjševati možnosti katere koli osebe, da 
uporablja storitev za dostop do kakršnih 
koli vsebin, aplikacij ali storitev po lastni 
izbiri ali za njihovo uporabo, pošiljanje, 
objavljanje, prejemanje ali ponujanje, ne 
glede na vir ali cilj, tudi ne z dodatnimi 
pristojbinami ali prednostnim 
obravnavanjem.
Ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev ne določajo cen teh storitev na 
podlagi vsebin, aplikacij in storitev, 
ponujenih ali uporabljenih prek teh 
internetnih dostopovnih storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 161
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev pravico do dostopa do
informacij in vsebin ter njihovega 
prenašanja in širjenja, zaganjanja 
aplikacij, priključitve strojne opreme in 
uporabe storitev in programske opreme po 
lastni izbiri. Ponudniki internetnega 
dostopa ne smejo onemogočati, 
diskriminacijsko obravnavati, ovirati ali 
zmanjševati možnosti končnega 
uporabnika, da uporablja storitev za 
dostop do kakršnih koli vsebin, aplikacij 
ali storitev po lastni izbiri ali za njihovo 
uporabo, pošiljanje, objavljanje, 
prejemanje ali ponujanje, ne glede na vir 
ali cilj, tudi ne z dodatnimi pristojbinami 
ali prednostnim obravnavanjem. Vendar 
pa ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev lahko ponujajo sporazume, ki se 
razlikujejo glede podatkovne količine in 
hitrosti, če ne vzpostavljajo nobene 
diskriminacije na podlagi same vsebine, 
aplikacije ali storitve ali na podlagi 
posebnih razredov le-teh. Ponudniki 
internetnih dostopovnih storitev ne 
določajo cen teh storitev na podlagi 
vsebin, aplikacij in storitev, ponujenih ali 
uporabljenih prek teh internetnih 
dostopovnih storitev. 

Or. en

Predlog spremembe 162
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev pravico do dostopa do
informacij in vsebin ter njihovega širjenja, 
zaganjanja aplikacij, priključitve strojne 
opreme in uporabe storitev po lastni izbiri.
Ponudniki internetnih storitev zaradi tega 
ne smejo onemogočati, diskriminacijsko 
obravnavati ali zmanjševati možnosti 
osebe, da uporablja storitev ali dostopa do 
kakršnih koli vsebin, aplikacij ali storitev 
po lastni izbiri, jih uporablja, pošilja, 
objavlja, prejema ali ponuja, ne glede na 
vir ali cilj, tudi ne z dodatnimi 
pristojbinami ali prednostnim 
obravnavanjem.

Or. fr

Predlog spremembe 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Odprt internetni dostop se v celoti 
zagotovi v skladu z odstavkom 14 člena 2, 
da se končnim uporabnikom omogoči, da
imajo prek odprtih internetnih dostopovnih 
storitev prost dostop do vseh informacij in 
vsebin po lastni izbiri ter jih lahko širijo, 
zaganjajo aplikacije in uporabljajo storitve
in terminalsko opremo po lastni izbiri, 
neodvisno od vira ali cilja teh informacij, 
vsebin, aplikacij ali storitev. Za 
upravljavce dostopovnega omrežja velja 
splošna obveznost upoštevanja načela 
največje razpoložljivosti.

Or. de



PE524.526v01-00 78/238 AM\1010616SL.doc

SL

Predlog spremembe 164
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Končni uporabniki imajo pravico, da prek 
internetnih dostopovnih storitev s pomočjo 
strojne in programske opreme po lastni 
izbiri prosto dostopajo do informacij in 
vsebin ter jih širijo, zaganjajo vse
aplikacije in uporabljajo vse storitve po 
lastni izbiri.

Or. de

Predlog spremembe 165
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev – z uporabo naprav 
po lastni izbiri – prost dostop do informacij 
in vsebin ter jih lahko širijo, zaganjajo 
aplikacije in uporabljajo storitve po lastni 
izbiri, ne glede na njihov izvor ali cilj.

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovana različica ustreznega predloga spremembe, ki ga je predlagal poročevalec. 

Predlog spremembe 166
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev končnim uporabnikom ne 
omejujejo ali preprečujejo uporabe 
kakršne koli terminalske opreme za 
dostopanje do informacij in vsebin ter za 
njihovo razširjanje prek svoje internetne 
dostopovne storitve. To ne posega v 
pravice držav članic, da podelijo 
individualne pravice do uporabe v skladu 
s členom 5 Direktive 2002/20/ES.

Or. en

Obrazložitev

To bi nadomestilo predlog spremembe 6 iz osnutka mnenja in bi pomenilo preklic predloga 
spremembe 1.

Predlog spremembe 167
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki s ponudniki 
internetnih dostopovnih storitev prosto 
sklepajo sporazume o podatkovnih 
količinah in hitrostih ter v skladu s takimi 
sporazumi o podatkovnih količinah 
koristijo ponudbe ponudnikov spletnih 
vsebin, aplikacij in storitev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dodana vrednost te določbe ni jasna. Seveda lahko uporabniki prosto sklepajo sporazume. 
Poleg tega se vprašanje, ali ti sporazumi določajo podatkovne količine, hitrosti ali na primer 
značilnosti kakovosti storitve, v celoti nanaša na ponudbo in povpraševanje, zato ureditev ni 
potrebna. 
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Predlog spremembe 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih ter v skladu s takimi sporazumi o 
podatkovnih količinah koristijo ponudbe 
ponudnikov spletnih vsebin, aplikacij in 
storitev.

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih.

Or. de

Obrazložitev

Dostop do odprtega in nediskriminacijskega interneta je treba oblikovati kot pravico in ne kot 
svoboščino in kot pravilo predpisati odprt internet največje razpoložljivosti z dostopom do 
vseh storitev, informacij, vsebin in aplikacij. 

Predlog spremembe 169
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki s ponudniki internetnih
dostopovnih storitev prosto sklepajo
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih ter v skladu s takimi sporazumi o 
podatkovnih količinah koristijo ponudbe 
ponudnikov spletnih vsebin, aplikacij in 
storitev.

Vendar pa ponudniki internetnih storitev
lahko ponujajo sporazume o podatkovnih 
količinah in hitrostih, pod pogojem, da ne 
predstavljajo nobene diskriminacije na 
podlagi vrste ali narave vsebine, aplikacije 
ali storitve.

Or. fr
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Predlog spremembe 170
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih ter v skladu s takimi sporazumi o 
podatkovnih količinah koristijo ponudbe 
ponudnikov spletnih vsebin, aplikacij in 
storitev.

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih ter v skladu s takimi sporazumi o 
podatkovnih količinah koristijo ponudbe 
ponudnikov spletnih vsebin, aplikacij in 
storitev, če to ne vpliva na vsebine, 
storitve, aplikacije in razrede povezljivosti.

Or. de

Predlog spremembe 171
Regina Bastos

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in
hitrostih ter v skladu s takimi sporazumi o 
podatkovnih količinah koristijo ponudbe 
ponudnikov spletnih vsebin, aplikacij in 
storitev.

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah, 
hitrostih in splošnih lastnostih storitev, 
kot je kakovost storitve, ter v skladu s 
takimi sporazumi o podatkovnih količinah 
koristijo ponudbe ponudnikov spletnih 
vsebin, aplikacij in storitev.

Or. pt

Predlog spremembe 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih ter v skladu s takimi sporazumi o 
podatkovnih količinah koristijo ponudbe 
ponudnikov spletnih vsebin, aplikacij in 
storitev.

Končni uporabniki s ponudniki internetnih 
dostopovnih storitev prosto sklepajo 
sporazume o podatkovnih količinah in 
hitrostih, pri čemer lahko ponudniki 
internetnih dostopovnih storitev 
oglašujejo samo najmanjšo zajamčeno 
podatkovno količino in hitrost, ki jo lahko 
ponudijo, in ne največje hitrosti.

Or. en

Predlog spremembe 173
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij ali ponudniki vsebin, aplikacij 
in storitev lahko končnim uporabnikom 
ponudijo zagotavljanje specializiranih 
storitev z boljšo kakovostjo prek zaprtega 
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elektronskega komunikacijskega omrežja, 
ki deluje neodvisno od internetnega 
protokola in je na voljo omejenemu krogu 
uporabnikov. Specializirane storitve ne 
smejo biti enakovredne vsebinam, 
aplikacijam in storitvam odprtega 
interneta ali se ponujati ali tržiti kot 
nadomestek navedenega. Za vse storitve, 
ki delujejo na podlagi internetnega 
protokola, velja načelo največje 
razpoložljivosti.

Or. de

Predlog spremembe 175
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Ponudniki javnih elektronskih komunikacij
in ponudniki vsebin, aplikacij in storitev
lahko končnim uporabnikom prosto 
ponujajo specializirane storitve z boljšo 
kakovostjo, katerih zagotavljanje ne 
povzroča ponavljajočega se ali 
neprestanega zmanjšanja splošne 
kakovosti internetnih dostopovnih 
storitev. Nacionalni regulativni organi 
končnim uporabnikom zagotovijo prost 
dostop do teh specializiranih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovanje besedila zaradi logičnega vrstnega reda, to je, najprej lahko ponudniki 
ponudijo specializirane storitve in, če jih, jih nato lahko uporabniki koristijo. Tudi tukaj ni 
pomembno dejstvo, da lahko uporabniki prosto uporabljajo te storitve – prav tako bi jih lahko 
tudi brez te določbe. Pomembno je poudariti, da bi morali te pravice izvrševati regulativni 
organi. 
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Predlog spremembe 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Ponudniki elektronskih komunikacijskih 
storitev ali ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev lahko končnim uporabnikom 
poleg odprtih internetnih dostopovnih
storitev ponujajo tudi specializirane 
storitve.

Or. en

Predlog spremembe 177
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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

Or. en

Predlog spremembe 178
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za končne 

črtano
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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.

Or. en

Predlog spremembe 179
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Tako kot v primerih prejšnjih določb tudi tukaj dodana vrednost prve povedi ni jasna, ker 
lahko ponudniki tako ali tako med seboj prosto sklepajo sporazume o specializiranih 
storitvah. Pomemben element neposlabšanja splošnih internetnih dostopovnih storitev je bil 
vključen v predlog spremembe prejšnjega odstavka.
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Predlog spremembe 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za omejen krog 
uporabnikov, 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.
Zagotavljanje specializiranih storitev ne
zmanjšuje kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev. Poleg tega 
specializirane storitve ne ovirajo 
obstoječih, splošno priznanih tehničnih 
standardov in njihovega razvoja. Za 
upravljavce dostopovnega omrežja, ki 
istočasno ponujajo ali tržijo specializirane 
storitve, velja obveznost ponudbe odprte 
internetne dostopovne storitve v skladu z 
odstavkom 14 člena 2. Drugih 
ponudnikov storitev, ki so odvisni od 
storitev prenosa upravljavca omrežja, ne 
smejo diskriminirati in so zavezani k 
preglednemu zaračunavanju prenosa po 
tržnih cenah.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi učinkovitega zagotavljanja nevtralnosti omrežja je treba zagotoviti, da zagotavljanje 
specializiranih storitev na noben način ne bo vplivalo na internet največje razpoložljivosti. 

Predlog spremembe 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Ponudniki elektronskih komunikacijskih
storitev ali ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev lahko končnim uporabnikom 
ponujajo specializirane storitve, pod 
pogojem, da jih ponujajo poleg odprte 
internetne dostopovne storitve z ravnjo
kakovosti, ki odraža tehnični napredek in 
pod pogojem, da te specializirane storitve 
ne zmanjšajo splošne zmogljivosti, 
dostopnosti ali kakovosti odprtih
internetnih dostopovnih storitev.
Specializirane storitve se ponujajo samo, 
če je omrežje dovolj zmogljivo, da lahko 
poleg odprtega internetnega dostopa 
zagotavlja takšne storitve. Sprejem 
komercialnih ponudb med končnimi 
uporabniki ali ponudniki vsebin in 
aplikacij za namene podpore upravljanim 
storitvam je prostovoljna in 
nediskriminatorna. 

Or. en

Predlog spremembe 182
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

Ponudniki elektronskih komunikacijskih
storitev ali ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev lahko poleg internetnih 
dostopovnih storitev ponujajo 
specializirane storitve, če ta ponudba ne 
škoduje internetnim dostopovnim 
storitvam, njihovi zmogljivosti, cenovni 
dostopnosti ali kakovosti na način, ki ni 
zgolj začasen.
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dostopovnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 183
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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, ne nadomešča javno 
dostopnih storitev in ne omejuje svobode 
odločanja končnih uporabnikov.

Or. de

Predlog spremembe 184
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za končne 
uporabnike, ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev ter ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij lahko med seboj prosto 
sklepajo sporazume o prenosu podatkovnih 
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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.

količin ali prometu kot specializiranih 
storitvah z opredeljeno kakovostjo storitve 
ali namensko zmogljivostjo. Zagotavljanje 
specializiranih storitev ne povzroča 
zmanjšanja kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 185
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi lahko nacionalni organi ocenili 
tako morebitno zmanjšanje, jim ponudniki 
elektronskih komunikacijskih storitev ali 
ponudniki vsebin, aplikacij in storitev na 
zahtevo posredujejo točne podatke o 
zmogljivostih, dodeljenih tema dvema 
vrstama storitev.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog je dodatek k predlogu spremembe 7 iz osnutka mnenja.

Predlog spremembe 186
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta člen ne posega v zakonodajo Unije 
ali nacionalno zakonodajo, ki se nanaša 
na zakonitost informacij, vsebin, aplikacij 
ali storitev, ki se prenašajo.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

To bi skupaj z izvajanjem pravnega predpisa kot osnove za upravljanje prometa dalo zeleno 
luč diskriminiranju, degradiranju ali blokiranju vseh vsebin, ki se v skladu z zakonodajo EU 
ali nacionalno zakonodajo štejejo kot nezakonite. Takšni ukrepi bi lahko nesorazmerno 
vplivali na pravice končnih uporabnikov do zaupnosti komunikacij, zasebnosti in varstva 
podatkov.

Predlog spremembe 187
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta člen ne posega v zakonodajo Unije 
ali nacionalno zakonodajo, ki se nanaša 
na zakonitost informacij, vsebin, aplikacij 
ali storitev, ki se prenašajo.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 188
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vse storitve, ki jih ponujajo ponudniki 
internetnih storitev, se obravnavajo 
enako. Ponudniki internetnih storitev 
nobeni storitvi ne dajejo prednosti pred 
drugo.

Or. en

Predlog spremembe 189
Christian Engström
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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. Izvajanje svoboščin iz odstavka 1 se 
olajša z zagotavljanjem celovitih 
informacij v skladu s členom 25(1), členom 
26(2) in členom 27(1) in (2).

Or. en

Predlog spremembe 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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. Končnim uporabnikom ter ponudnikom 
vsebin, aplikacij in storitev, vključno z 
medijskimi in kulturnimi industrijami ter 
javnimi upravami na vseh ravneh, se 
zagotovijo celovite informacije v skladu s 
členom 20(2), členom 21(3) in členom 21a 
Direktive 2002/22/ES, vključno z 
informacijami o vseh uporabljenih 
primernih ukrepih za upravljanje 
prometa, ki bi lahko vplivali na dostop do 
informacij, vsebin, aplikacij in storitev ter 
na njihovo razširjanje, kot to določata 
odstavka 1 in 2.

Or. en

Predlog spremembe 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4
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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) Izvajanje pravic 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).

Or. de

Predlog spremembe 192
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 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:

črtano

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 
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ali izrednih obremenitev omrežij, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako.

Or. en

Predlog spremembe 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 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:

Ponudniki internetnih dostopovnih
storitev svoboščin iz odstavka 1 ne 
omejujejo z blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem, diskriminacijo ali
omejevanjem specifičnih vsebin, aplikacij 
ali storitev oz. posebnih razredov le-teh, 
razen v primerih, ko je treba uvesti 
primerne ukrepe za upravljanje prometa
ali izvršiti sodbo sodišča.

Ukrepi za upravljanje prometa so 
primerni, če se uvedejo za učinkovitejše 
upravljanje prometa v omrežju, da se 
ohranita celovitost in varnost omrežja, ter 
za učinkovitejše upravljanje prometa v 
omrežju v dokazanih trenutnih primerih 
akutne omrežne prezasedenosti, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako. Ti ukrepi so pregledni, 
nediskriminacijski in sorazmerni.

Or. en

Predlog spremembe 194
Josef Weidenholzer
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 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:

Ponudniki internetnih dostopovnih
storitev pravic in svoboščin končnih 
uporabnikov iz odstavka 1 ne omejujejo z 
blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem ali diskriminacijo specifičnih 
vsebin, aplikacij ali storitev oz. posebnih 
razredov le-teh, razen v primerih, ko je 
treba uvesti primerne ukrepe za
upravljanje prometa. Primerni ukrepi za 
upravljanje prometa so pregledni, 
nediskriminacijski, sorazmerni in potrebni 
za:

Or. de

Predlog spremembe 195
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 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:

Ponudniki internetnih dostopovnih
storitev pravice iz odstavka 1 ne omejujejo 
z blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem ali diskriminacijo specifičnih 
vsebin, aplikacij ali storitev oz. posebnih 
razredov le-teh, razen v primerih, ko je 
treba uvesti primerne ukrepe za
upravljanje prometa. Primerni ukrepi za 
upravljanje prometa so pregledni, 
nediskriminacijski, sorazmerni in potrebni 
za:

Or. fr
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Predlog spremembe 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
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:

V okviru pogodbeno dogovorjenih 
podatkovnih količin, hitrosti ali značilnosti 
splošne kakovosti za internetne dostopovne 
storitve ponudniki teh storitev svoboščin iz 
odstavka 1 ne omejujejo z diskriminacijo 
specifičnih vsebin, aplikacij ali storitev oz. 
posebnih razredov le-teh, razen v primerih, 
ko je treba uvesti primerne ukrepe za
upravljanje prometa. Primerni ukrepi za 
upravljanje prometa so pregledni, 
nediskriminacijski, sorazmerni in potrebni
zlasti za:

Or. en

Obrazložitev

Preprostejše besedilo in uvajalni stavek za seznam razlogov za upravljanje prometa. Ni 
mogoče predvideti, ali bo upravljanje prometa v prihodnosti potrebno tudi v drugih 
situacijah. Ker je v uredbo vključenih več ravni zaščitnih ukrepov v zvezi z upravljanjem 
prometa, neizčrpen seznam verjetno ne bi dopuščal zlorab. 

Predlog spremembe 197
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 ali storitev oz. posebnih 

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

ali storitev oz. posebnih razredov le-teh, 
razen v primerih, ko je treba uvesti 
primerne ukrepe za upravljanje omrežja.
Primerni ukrepi za upravljanje omrežja so
ustrezni namenu, pregledni, 
nediskriminacijski, sorazmerni in
učinkoviti. Poleg tega morajo biti nujni
za:

Or. en

Predlog spremembe 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 199
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) izvajanje zakonodajne določbe ali 
izvršitev sodbe sodišča;

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da za vse takšne ukrepe obstaja bodisi pravna podlaga ali sodba sodišča.
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Predlog spremembe 200
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) izvajanje zakonodajne določbe ali 
izvršitev sodbe sodišča;

Or. de

Predlog spremembe 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 202
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) ohranitev integritete in varnosti omrežja,
ki ga zagotavlja ponudnik, in storitev, ki 
se zagotavljajo prek tega omrežja, ter 
terminalov končnih uporabnikov;
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Or. de

Predlog spremembe 203
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Predlog spremembe 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 205
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) preprečitev prenosa neželenih 
komunikacij končnim uporabnikom, ki so 

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

Or. en

Obrazložitev

Splošna praksa je, da ponudniki filtrirajo neželeno pošto. V praksi od uporabnikov ni mogoče 
zahtevati izrecne privolitve.

Predlog spremembe 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 207
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju izvirnega besedila bi ponudniki paradoksno lahko zmanjšali obstoječo 
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preobremenitev, ne pa tudi sprejeli ukrepov za njeno preprečevanje. Vendar pa proaktivni in 
preventivni ukrepi ne bi smeli biti prepovedani.

Predlog spremembe 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili dobre izkušnje uporabnikov in stabilno internetno dostopovno storitev, je 
treba sprejeti ukrepe za upravljanje prometa za pravočasno preprečitev preobremenitve 
omrežja ali – v najslabšem primeru – za zmanjšanje njenih učinkov; čakanje na nastop 
preobremenitve bi resno zmanjšalo kakovost storitve in dobre izkušnje uporabnikov, obenem 
pa zahtevalo bolj drastične tehnike za reševanje preobremenitve omrežja. 

Predlog spremembe 209
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 210
Josef Weidenholzer
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 211
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Nacionalni regulativni organi uvedejo 
ustrezne pritožbene postopke za zadeve v 
zvezi z zmogljivostjo internetne 
dostopovne storitve za končne uporabnike 
in ponudnike vsebin, aplikacij in storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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) 
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.

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo in zagotavljajo dejansko 
sposobnost končnih uporabnikov, da
uresničujejo svoboščine iz člena 23(1) in 
(2), in neprekinjeno razpoložljivost odprtih
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve.
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi zagotovijo tudi, da 
učinki specializiranih storitev ne ovirajo 
kulturne raznovrstnosti, pluralnosti 
medijev in inovacij. Nacionalni regulativni 
organi prav tako skrbno spremljajo in 
zagotavljajo uporabo primernih ukrepov 
za upravljanje prometa v skladu s členom 
23(5), ob doslednem upoštevanju smernic 
BEREC, določenih v odstavku 2 tega 
člena in v odstavku 3a člena 21(3a) 
Direktive 2002/22/ES. Primerni ukrepi za 
upravljanje prometa se redno 
pregledujejo, da odražajo napredek v 
tehnologiji. Nacionalni regulativni organi
o spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

Or. en

Predlog spremembe 214
Christian Engström

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 in 
nacionalni organi za varstvo podatkov
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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.

skrbno spremljajo in zagotavljajo dejansko 
sposobnost končnih uporabnikov, da
uresničujejo svoboščine iz člena 23(1), in 
neprekinjeno razpoložljivost 
nediskriminacijskih internetnih 
dostopovnih storitev takšne kakovosti, ki 
odraža napredek v tehnologiji. Nacionalni 
regulativni organi in nacionalni organi za 
varstvo podatkov o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

Or. en

Predlog spremembe 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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) 
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.

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo in zagotavljajo dejansko 
sposobnost končnih uporabnikov, da
uresničujejo pravice iz člena 23(1) in (2), 
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 svobodo 
izražanja in obveščanja, jezikovno in
kulturno raznovrstnost, svobodo in
pluralnost medijev in inovacije.
Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

Or. de
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Predlog spremembe 216
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

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) 
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.

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo in zagotavljajo dejansko 
sposobnost končnih uporabnikov, da
uresničujejo svoboščine iz člena 23(1) in 
(2), 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, konkurenčnost in inovacije.
Nacionalni regulativni organi letno 
objavljajo poročila o spremljanju in svojih 
ugotovitvah ter jih posredujejo Komisiji in 
organu BEREC.

Or. en

(Treba bi bilo spremljati, kako specializirane storitve povečujejo konkurenco na trgu. Ta 
poročila bi morala biti na voljo javnosti.)

Predlog spremembe 217
Franz Obermayr

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) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 

(1) Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo in zagotavljajo dejansko 
sposobnost končnih uporabnikov, da
uresničujejo svoboščine iz člena 23(1) in 
(2), ter upoštevanje člena 23(5) in 
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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.

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 objavijo svoja poročila 
in s tem zagotovijo, da so načeloma na 
voljo vsem tržnim udeležencem.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi boljšega delovanja nadzora in konkurence morajo imeti končni uporabniki jasne 
informacije za jasen pregled ali primerjavo. Nobenega razloga ni, da bi bila ta poročila na 
voljo samo Komisiji in organu BEREC.

Predlog spremembe 218
Jürgen Creutzmann

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) 
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.

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo in zagotavljajo dejansko 
sposobnost končnih uporabnikov, da
uresničujejo svoboščine iz člena 23(1) in 
(2), 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, svojih 
ugotovitvah in sprejetih ukrepih letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.
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Or. en

Predlog spremembe 219
Josef Weidenholzer

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) 
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.

(1) Nacionalni regulativni organi v 
sodelovanju z nacionalnimi organi za 
varstvo podatkov skrbno nadzorujejo in 
zagotavljajo dejansko sposobnost končnih 
uporabnikov, da uresničujejo pravice in
svoboščine iz člena 23(1) in (2), 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 ter na 
gospodarstvo in družbo. Nacionalni 
regulativni organi in nacionalni organi za 
varstvo podatkov o svojih nadzornih 
dejavnostih letno poročajo javnosti,
Komisiji, evropskemu nadzorniku za 
varstvo podatkov in organu BEREC.

Or. de

Predlog spremembe 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se kakovost storitve pri internetnih 
dostopovnih storitvah ne bi na splošno 

Da se kakovost storitve pri internetnih 
dostopovnih storitvah ne bi na splošno 
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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.

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, nacionalni regulativni organi 
ponudnikom javnih elektronskih 
komunikacij naložijo ustrezne zahteve 
glede kakovosti storitev.

Or. en

Predlog spremembe 221
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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. Za te minimalne 
zahteve velja, da

Or. de

Obrazložitev

Na ta način je treba zagotoviti, da pravilo minimalne kakovosti odprtega interneta ne bo 
poslabšalo kakovosti. Poleg tega bi bile v nasprotnem primeru storitve, ki za svoje delovanje 
potrebujejo veliko pasovno širino, samodejno potisnjene v specializirano področje ponudnika, 
saj lahko le v njem dosežejo svojo normalno zmogljivost. To bi posredno negativno vplivalo 
na konkurenco.

Predlog spremembe 222
Franz Obermayr
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je razpoložljiva pasovna širina 
odprtega interneta vsaj na ravni območja, 
rezerviranega za specializirane storitve;

Or. de

Predlog spremembe 223
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se razpoložljiva vključena količina 
internetnega prenosa izračuna na podlagi 
količine podatkov, ki se pri večini 
uporabnikov prenesejo prek 
širokopasovne povezave v obdobju, ki je 
statistično smiselno enotno določeno;

Or. de

Obrazložitev

Treba je „statistično smiselno“ zagotoviti, da določeno obdobje obsega smiselno, prepričljivo 
in uravnoteženo dolžino, torej na primer en mesec, in da zanj ne veljajo možnosti zlorabe 
določanja, kot na primer nekaj ur ponoči.

Predlog spremembe 224
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organi pred 
naložitvijo takih zahtev Komisiji 

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

pravočasno pošljejo povzetek razlogov za 
ukrepanje, predvidene zahteve in 
predlagani potek ukrepanja. Dostop do teh 
informacij omogočijo tudi organu BEREC.
Po pregledu informacij 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.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da bo potrebno ukrepanje Komisije.

Predlog spremembe 225
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če ponudnik storitev ne izpolni zahtev 
glede storitev, kot je med drugim določeno 
v členu 25, ima končni uporabnik pravico, 
da odstopi od pogodbe in lahko uporabi 
tudi pravice, ki mu jih zagotavlja 
nacionalna zakonodaja. 

Or. en
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Predlog spremembe 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

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 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

3. Organ BEREC po posvetovanju z 
deležniki in v sodelovanju s Komisijo 
predpiše smernice, ki določajo enotne 
pogoje za izvajanje obveznosti pristojnih 
nacionalnih organov po tem členu.

Or. en

Predlog spremembe 228
Josef Weidenholzer

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 

(3) Komisija lahko – po posvetovanju z 
organom BEREC in evropskim 
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obveznosti pristojnih nacionalnih organov 
po tem členu. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

nadzornikom za varstvo podatkov –
sprejme izvedbene akte, ki določajo enotne 
pogoje za izvajanje obveznosti pristojnih 
nacionalnih organov po tem členu. Te 
izvedbene akte sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2).

Or. de

Predlog spremembe 229
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

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 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

3. Komisija po posvetovanju z organom 
BEREC sprejme izvedbene akte, ki 
določajo enotne pogoje za izvajanje 
obveznosti pristojnih nacionalnih organov 
po tem členu. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je enotna uporaba.

Predlog spremembe 230
Jürgen Creutzmann

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 
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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 
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 
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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.
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 
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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 
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 
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svoboščin drugih, vključno s kršenjem 
pravic glede varstva podatkov, avtorskih 
in sorodnih pravic ter njihovimi pravnimi 
posledicami; in
(b) načine zaščite pred tveganji za osebno 
varnost in nezakonit dostop do osebnih 
podatkov pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Premaknjeno nazaj v Direktivo 2002/22/ES.

Predlog spremembe 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

d) kakovost storitev;

Or. en

Predlog spremembe 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno z minimalno 
razpoložljivo podatkovno hitrostjo za 
odjemanje in nalaganje v prometnih 
konicah;
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Or. en

Predlog spremembe 233
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno s hitrostmi v 
prometnih konicah, po potrebi z opozorili 
glede regionalnih negativnih odstopanj 
zaradi nizke tehnološke kakovosti 
omrežja;

Or. de

Obrazložitev

Ni mogoče pripraviti standardiziranih ponudb, ki bi upoštevale vse regionalne značilnosti 
tehnološke kakovosti omrežja. Kupca pa je treba po potrebi obvestiti, da se lahko hitrosti 
omrežja regionalno močno razhajajo.

Predlog spremembe 234
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) 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 svojo trenutno 
porabo;

(ii) morebitne omejitve veljavnih 
podatkovnih količin; storitve in 
specializirane storitve, vsebovane v 
podatkovni količini; 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 
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porabo;

Or. de

Obrazložitev

Ta pomembna informacija mora biti navedena!

Predlog spremembe 235
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(iii) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve podatkovne količine, 
dejanska razpoložljiva hitrost in drugi 
parametri kakovosti dejansko vplivajo na 
uporabo vsebin, aplikacij in storitev;

Or. en

Predlog spremembe 236
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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;

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

Predlog spremembe 237
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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. Nacionalni organi za zaščito 
podatkov lahko predvidijo ukrepe za 
upravljanje prometa. Vse razlike v 
pogojih, ki veljajo za potrošnike in druge 
končne uporabnike, se izrecno navedejo.

Or. de

Predlog spremembe 238
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Informacije se objavijo v jasni, izčrpni in 
lahko dostopni obliki s standardiziranim 
listom z informacijami za stranke 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 in 
se ne zapišejo v opombah ali splošnih 
pogojih.
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Or. de

Obrazložitev

Te temeljne informacije za kupce se ne smejo navesti nejasno ali nepregledno, zato je zanje 
potreben standardiziran informativni list za kupce, da se ne navajajo v splošnih pogojih ali 
opombah. To mora prav tako veljati za pomembne razlike v pogojih med potrošniki in 
drugimi končnimi uporabniki.

Predlog spremembe 239
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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. 

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.

Or. en

Predlog spremembe 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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. 

črtano
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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).

Or. en

Predlog spremembe 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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).

2. BEREC po posvetovanju z deležniki in 
v tesnem sodelovanju s Komisijo določi
splošne smernice za metode za merjenje 
hitrosti internetnih dostopovnih storitev, 
kakovost storitvenih parametrov (med 
drugim povprečne hitrosti v primerjavi z 
oglaševanimi; kakovost, kot jo dojemajo 
uporabniki) in za 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.

Or. en

Obrazložitev

BEREC je že določil smernice na tem področju in je ustrezen organ za izdajo vseh nadaljnjih 
smernic, ki bi bile potrebne. Poleg tega je treba upoštevati tehnične razlike glede mobilnih 
omrežij - kjer dejanskih hitrosti/preobremenitev ni mogoče meriti in se bodo razlikovale glede 
na različne dejavnike, kot je število ljudi v celici, uporabljenega telefonskega aparata itd. 

Predlog spremembe 242
Christian Engström
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Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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).

2. Organ BEREC po posvetovanju z vsemi 
ustreznimi deležniki sprejme 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.
Organ BEREC lahko upošteva parametre, 
opredelitve in merilne metode iz Priloge III 
Direktive 2002/22/ES. Komisija se 
pooblasti za sprejemanje predlogov 
organa BEREC v zvezi s prej omenjenimi 
merilnimi metodami z izvedbenimi akti v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

Or. en

Predlog spremembe 243
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

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 po posvetovanju z 
vsemi ustreznimi deležniki 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 
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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 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, so za namene zagotavljanja
primerjalnih zmogljivosti prosto dostopne 
in brezplačne.

ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij, uporabe preprostega jezika, 
zagotavljanja popolnih in posodobljenih 
informacij ter vzpostavitve učinkovitega 
postopka za obravnavo pritožb.
Informacije, ki jih objavijo ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij, so za 
namene zagotavljanja primerjalnih 
zmogljivosti prosto dostopne in brezplačne.

Kjer je to mogoče, se kot podlaga za 
navedena neodvisna ocenjevalna orodja 
uporabijo obstoječe primerjalne spletne 
strani.

Or. en

Predlog spremembe 244
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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, 

(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, 



AM\1010616SL.doc 123/238 PE524.526v01-00

SL

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 ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij, so za 
namene zagotavljanja primerjalnih 
zmogljivosti prosto dostopne in brezplačne.

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
ob upoštevanju odprtokodne programske 
opreme dajo na voljo sami ali prek tretjih 
oseb v skladu s certifikacijskimi 
zahtevami. Informacije, ki jih objavijo 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, so za namene zagotavljanja 
primerjalnih zmogljivosti prosto dostopne
v odprtokodnih formatih in brezplačne.

Or. de

Predlog spremembe 245
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

4. 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 ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij navedene informacije 
zagotovijo v standardizirani obliki,
nanašajo pa se lahko na med drugim
naslednja področja:

Or. en

Predlog spremembe 246
Franz Obermayr
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Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

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 zlasti na načine 
zaščite pred tveganji za osebno varnost ali 
pred nezakonitim dostopom do osebnih 
podatkov pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev ter informacije o 
tem. 

Or. de

Predlog spremembe 247
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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; in

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zasebni sektor, izvršilna oblast in sodna oblast niso medsebojno zamenljivi. Tukaj bi manjkal 
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sodni nadzorni organ. Izvršilna oblast bi bila tako sodna, zasebni sektor pa izvršilna.

Predlog spremembe 248
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Preneseno v člen 25(4).

Predlog spremembe 249
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) načine zaščite pred tveganji za osebno 
varnost in nezakonit dostop do osebnih 
podatkov pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev, vključno z 
ukrepi ponudnika elektronskih 
komunikacij ter vsemi učinki le-teh na 
zaščito osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 250
Jürgen Creutzmann
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Predlog uredbe
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26 črtano
Zahtevane informacije pri sklepanju 

pogodb
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, 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 
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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 
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 
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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 
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 
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uporabo vsebin, aplikacij in storitev.
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 
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.

Or. en

Obrazložitev

Premaknjeno nazaj v Direktivo 2002/22/ES.

Predlog spremembe 251
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka b – točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iva) brezplačno vse potrebne tehnične 
informacije, da lahko končni uporabnik 
uporablja terminalsko opremo po lastni 
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izbiri;

Or. en

Predlog spremembe 252
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

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

Or. en

Predlog spremembe 253
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka e – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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);

(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);

Or. en

Predlog spremembe 254
Christian Engström
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

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

Or. en

Predlog spremembe 255
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(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 zadevne podatke; končne uporabnike je 
treba v skladu s členom 12 Direktive 
2002/58/ES obvestiti tudi o namenih 
takšnega imenika in uporabi teh podatkov 
v iskalnih funkcijah ter jim zagotoviti 
informacije v zvezi z načini izvajanja 
njihovih pravic za preverjanje, 
popravljanje ali odstranitev njihovih 
osebnih podatkov iz zadevnega imenika;

Or. en

Predlog spremembe 256
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka j
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(j) vrste ukrepov, ki jih podjetje lahko 
sprejme ob incidentih, povezanih z 
varnostjo in integriteto, ali ob ogroženosti 
in izpostavljenosti. Te informacije 
vsebujejo podatke o tehnikah za nadzor 
komunikacij, povezanih s takšnimi ukrepi, 
ter njihovem učinku na zasebnost 
končnega uporabnika in na pravice glede 
varstva podatkov: 

Or. en

Predlog spremembe 257
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(j) vrste ukrepov, njihovo tehnično 
delovanje in cilje iz člena 25 (5), ki jih 
podjetje lahko sprejme ob incidentih, 
povezanih z varnostjo in integriteto, ali ob 
ogroženosti in izpostavljenosti. Opišejo se 
tudi učinki teh ukrepov na varstvo 
podatkov in zasebnost končnih 
uporabnikov.

Or. de

Predlog spremembe 258
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka j – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) namene obdelave osebnih podatkov 
končnega uporabnika in njihovo 
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utemeljitev; 

Or. en

Predlog spremembe 259
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če pogodba vključuje zagotavljanje 
internetnih dostopovnih in podatkovnih 
storitev, vsebuje poleg informacij iz 
pododstavka 1 tudi naslednje:
(a) podrobnosti o oblikovanju cen za 
enoto in za velike količine podatkov ter 
morebitnih veljavnih pragovih. Za 
količine podatkov nad pragovi oblikovanje 
cen za enoto ali velike količine na ad hoc 
osnovi ter vse morebitne omejitve hitrosti 
prenosa podatkov;
(b) načine, kako lahko končni uporabniki 
spremljajo trenutno porabo in določijo 
zaželeno omejitev porabe;
(c) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, in minimalne zagotovljene 
hitrosti;
(d) druge parametre kakovosti storitve, 
določene v tej uredbi, države članice pa 
lahko naložijo še dodatne parametre; 
(e) jasno in zlahka razumljivo razlago, 
kako lahko omejitve podatkovne količine, 
dejanska razpoložljiva hitrost in drugi 
parametri kakovosti storitev dejansko 
vplivajo na uporabo vsebin, aplikacij in 
storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 260
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(a) morebitne omejitve veljavnih 
podatkovnih količin; storitve in 
specializirane storitve, vsebovane v 
podatkovni količini; 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;

Or. de

Obrazložitev

Prim. člen 25.

Predlog spremembe 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(b) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje na glavni 
lokaciji končnega uporabnika, vključno z
minimalnimi razponi hitrosti, povprečnimi 
hitrostmi in hitrostmi v prometnih konicah 
ter morebitnim učinkom omogočanja 
dostopa za tretje osebe prek radijskih 
lokalnih omrežij;

Or. en
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Predlog spremembe 262
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

(e) jasno in razumljivo razlago, kako lahko 
omejitve podatkovne količine, dejanska 
razpoložljiva hitrost in drugi parametri 
kakovosti storitev dejansko vplivajo na 
uporabo vsebin, aplikacij in storitev.

Or. en

Predlog spremembe 263
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice lahko za pogodbe, za 
katere se uporablja ta člen, ohranijo ali 
uvedejo dodatne zahteve.

Or. en

Predlog spremembe 264
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Končni uporabnik ima pravico do 
vpogleda v vse osebne podatke, ki jih je 
zbral ponudnik, in njihovega izbrisa.
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Or. de

Predlog spremembe 265
Jürgen Creutzmann

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.
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 
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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.

Or. en

Obrazložitev

Premaknjeno nazaj v Direktivo 2002/22/ES.

Predlog spremembe 266
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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.
Takšne informacije o porabi se zagotovijo 
pravočasno. Takšna storitev zagotavlja, da 
skupni izdatki v določenem obdobju 
uporabe brez soglasja končnega 
uporabnika ne presežejo finančne omejitve, 
ki jo je določil končni uporabnik.



PE524.526v01-00 138/238 AM\1010616SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 267
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
omogočijo, da se brezplačno odločijo za 
prejemanje razčlenjenih obračunov v 
elektronski ali papirni obliki.

Or. en

Predlog spremembe 268
Jürgen Creutzmann

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 
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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 
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 
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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.

Or. en

Obrazložitev

Premaknjeno nazaj v Direktivo 2002/22/ES.

Predlog spremembe 269
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Potrošnik ima pravico, da v skladu z 
Direktivo 2011/83/EU odstopi od pogodbe, 
sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih 
prostorov, v roku 14 dni od sklenitve 
takšne pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo pravico do prekinitve pogodbe z 

2. Potrošniki in drugi končni uporabniki, ki 
to zahtevajo, imajo pravico do prekinitve 
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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.

pogodbe z enomesečnim obvestilom 
vnaprej, če je od začetka veljavnosti
pogodbe preteklo šest mesecev ali več. 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.

Or. en

Predlog spremembe 271
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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. Končni uporabniki imajo tudi 
pravico do odstopa od pogodbe v primeru 
neskladnosti uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 272
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 5



PE524.526v01-00 142/238 AM\1010616SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

5. Če obstaja bistveno in nezačasno
odstopanje od uspešnosti, ki jo navede 
ponudnik javnih elektronskih komunikacij 
v skladu s členom 26, v zvezi z: 

Or. de

Obrazložitev

Obseg odstopanj v hitrosti prenosa podatkov se je medtem že močno povečal. Zaradi pravice 
do izredne prekinitve pogodbe so ponudniki elektronskih komunikacij prisiljeni, da podajo 
realistične pogodbene podatke o hitrostih prenosa podatkov. Tudi od končnega uporabnika ni 
mogoče pričakovati, da bo večkrat vlagal zahtevke za naknadno izpolnitev, saj je te težave 
pogosto mogoče pripisati zasedenosti omrežja. 

Predlog spremembe 273
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 5 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) hitrostjo prenosa podatkov, ima 
končni uporabnih pravico do izredne 
prekinitve pogodbe;

Or. de

Predlog spremembe 274
Franz Obermayr

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 5 – točka b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) drugimi parametri kakovosti, se to 
šteje za neskladnost uspešnosti za namene 
določitve pravnih sredstev, ki so na voljo 
končnemu uporabniku v skladu z 
nacionalno zakonodajo. 

Or. de

Predlog spremembe 275
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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. Potrošnik 
je ustrezno obveščen o podaljšanju, ki ga 
mora izrecno sprejeti.

Or. en

Predlog spremembe 276
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice lahko za pogodbe, za 
katere se uporablja ta člen, ohranijo ali 
uvedejo dodatne zahteve.
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Or. en

Predlog spremembe 277
Regina Bastos

Predlog uredbe
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.

Or. pt

Obrazložitev

Pravila o paketnih pogodbah se prenesejo v Direktivo o univerzalnih storitvah. 

Predlog spremembe 278
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
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.
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Or. en

Predlog spremembe 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 29 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Če paket storitev, ki se ponujajo 
potrošnikom, vključuje vsaj povezavo do 
elektronskega komunikacijskega omrežja 
ali eno elektronsko komunikacijsko 
storitev, se za vse dele paketa, razen če 
elektronske komunikacijske storitve 
predstavljajo manjši del paketa,
uporabljajo določbe iz tega člena in člena
30.

Or. en

Predlog spremembe 280
Jürgen Creutzmann

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 
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da je evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij, ki je pristojni regulativni 
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 
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zamudi ali zlorabi, plačajo nadomestilo.
7. Če ima končni uporabnik, ki se želi 
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.

Or. en
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Obrazložitev

Premaknjeno nazaj v Direktivo 2002/22/ES.

Predlog spremembe 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

4. Prenos številk in njihovo poznejše 
aktiviranje se izvede 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. Sprejemni ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij vodi proces 
menjave in prenosa ter zagotovi, da končni 
uporabniki prejmejo ustrezne informacije o 
menjavi pred menjavo in med njo ter takoj 
po opravljeni menjavi.

Pristojni nacionalni organi lahko brez 
poseganja v prvi pododstavek določijo 
celovit postopek preklopa in prenosa 
številk v skladu s smernicami BEREC. Pri 
tem upoštevajo zaščito končnega 
uporabnika med postopkom menjave in 
potrebo po zagotovitvi učinkovitosti 
takega postopka. Prekinitev storitve med 
postopkom prenosa številke v vsakem 
primeru ne sme biti daljša od enega 
delovnega dneva. Končnih uporabnikov ni 
dopustno preklopiti na drugega ponudnika 
proti njihovi volji.
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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.

Or. en

Predlog spremembe 282
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

5. Pogodbe končnih uporabnikov s 
prenosnimi ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij prenehajo veljati samodejno 
po opravljenem preklopu. Prenosni 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
potrošnikom, ki uporabljajo predplačniške 
storitve, povrnejo morebitno preostalo 
dobroimetje na računu. Končni 
uporabniki lahko tudi zaprosijo, da se 
njihovo preostalo predplačniško 
dobroimetje prenese na sprejemnega 
ponudnika. 

Or. en

Predlog spremembe 283
Christian Engström
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Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ponudniki zagotovijo tehnične 
informacije ali protokole, ki končnemu 
uporabniku omogočajo, da reprogramira 
strojno opremo na različico, ki je 
združljiva z drugim ponudnikom. Te 
informacije so brezplačne.

Or. en

Predlog spremembe 284
Regina Bastos

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 člen 2 se vstavi naslednja točka:
„(fa) sprejemni ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij“ pomeni 
ponudnika javnih elektronskih 
komunikacij, na katerega se prenese 
telefonska številka ali storitev;“

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 285
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V člen 20 se vstavi naslednji 
odstavek:
„-1a. Države članice zagotovijo, da se 
informacije iz odstavka 1 posredujejo v 
jasni, izčrpni in preprosto dostopni obliki 
ter brez poseganja v zahteve direktive o 
pravicah potrošnikov* glede pogodb, 
sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, in 
pogodb na daljavo. Potrošniki in drugi 
končni uporabniki, ki to zahtevajo, 
prejmejo izvod pogodbe na trajnem 
nosilcu podatkov.
___________________
* 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).“

Or. en

Obrazložitev

Sprememba v skladu z direktivo o pravicah potrošnikov.

Predlog spremembe 286
Malcolm Harbour

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V člen 20 se vstavi naslednji 
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odstavek:
„-1a. Države članice zagotovijo, da se 
informacije iz odstavkov 1 in 1a 
posredujejo v jasni, izčrpni in preprosto 
dostopni obliki ter brez poseganja v 
zahteve 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 vsaj v elektronsko obliki in,
kadar to zahtevajo, pisno. 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).“

Or. en

Obrazložitev

To bi nadomestilo predlog spremembe 20 iz osnutka mnenja.

Predlog spremembe 287
Regina Bastos

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 b (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek -1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V člen 20 se doda naslednji odstavek:
„-1a. Države članice zagotovijo, da se 
informacije iz odstavkov 1 in 2 
posredujejo v jasni, izčrpni in preprosto 
dostopni obliki v uradnem jeziku države 
članice, v kateri se storitev ponuja, ter 
brez poseganja v zahteve direktive o 
pravicah potrošnikov* glede pogodb, 
sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, in 
pogodb na daljavo. Potrošniki in drugi 
končni uporabniki, ki to zahtevajo, 
prejmejo izvod pogodbe vsaj v elektronsko 
obliki in pisno.
______________________
* 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).“

Or. en

Predlog spremembe 288
Malcolm Harbour

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
potrošniki in drugi končni uporabniki, ki to 
zahtevajo, pri naročanju na storitve, s 

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

katerimi se zagotovi priključitev na javno 
elektronsko komunikacijsko omrežje in/ali 
javno dostopne elektronske 
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:

– 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,

– ali in v kateri državi članici 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,

– 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,

– 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,

– vrste ponujenih poprodajnih storitev, 
storitev vzdrževanja in storitev pomoči 
uporabnikom, pogoji in pristojbine teh 
storitev ter načini za vzpostavitev stika s to 
službo,
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– vse omejitve ponudnika glede uporabe 
zagotovljene terminalske opreme;

– vse omejitve ponudnika glede uporabe 
zagotovljene terminalske opreme, vključno 
z informacijami o odklepanju terminalske 
opreme in vsemi pristojbinami v primeru 
prekinitve 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 zadevni 
podatki;

(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 dodatnimi dajatvami, 
ki se lahko zaračunajo, ter načini, na 
katere se lahko pridobijo ažurirane 
informacije o vseh veljavnih tarifah in 
dajatvah za vzdrževanje;

(da) možni načini plačila ter vse razlike v 
stroških, povezane z načinom plačila, in 
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 vsako najkrajšo uporabo ali trajanjem, 
ki se zahteva za uporabo pogojev iz 
posebne ponudbe,

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

– z vsemi stroški glede prenosljivosti 
številk in drugih identifikatorjev,

– z vsemi stroški glede menjave in
prenosljivosti številk in drugih 
identifikatorjev, vključno z dogovori o 
nadomestilu v primeru zamude ali zlorabe 
menjave,

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

– z vsemi stroški, nastalimi zaradi 
prekinitve pogodbe, vključno z vsemi 
povračili stroškov glede terminalske 
opreme (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 
kakovosti storitev iz pogodbe;

(f) vsak dogovor o nadomestilu in 
povračilu – vključno, kadar je to potrebno, 
z izrecnim sklicem na statutarne pravice 
potrošnika –, ki velja, če niso izpolnjene 
ravni kakovosti storitev iz pogodbe;
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(g) način uvedbe postopkov za reševanje 
sporov v skladu s členom 34;

(g) način uvedbe postopkov za reševanje 
sporov, vključno s čezmejnimi, 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 dajejo 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 dajejo 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.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 21 iz osnutka mnenja.

Predlog spremembe 289
Bernadette Vergnaud

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 20(1)c se spremeni, kot sledi:
1. Države članice zagotovijo, da imajo 
potrošniki in drugi končni uporabniki, ki to 
zahtevajo, pri naročanju na storitve, s 

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

katerimi se zagotovi priključitev na javno 
elektronsko komunikacijsko omrežje in/ali 
javno dostopne elektronske 
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:

(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:

– posamezna tarifna shema ali tarifne
sheme, za katere velja pogodba, in za 
vsako tarifno shemo vrste ponujenih 
storitev, vključno z obsegom komunikacij,
– v primeru tarifnih shem z vnaprej 
določenimi količinami komunikacij 
možnost, da potrošniki prenesejo vse 
neporabljene količine iz prejšnjega 
obračunskega obdobja;

– 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,

– dostop do storitev v sili in informacije o 
lokaciji kličočega za vse ustrezne 
ponujene storitve, vse omejitve v zvezi z 
zagotavljanjem storitev v sili iz člena 26 in 
vse zadevne spremembe;

– 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,

– 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,



PE524.526v01-00 158/238 AM\1010616SL.doc

SL

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

– vrste ponujenih poprodajnih storitev, 
storitev vzdrževanja in storitev pomoči 
uporabnikom, pogoji in pristojbine za te 
storitve ter načini za vzpostavitev stika s to 
službo;

– vse omejitve ponudnika glede uporabe 
zagotovljene terminalske opreme;

– 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;

– na zahtevo in če ni bila ugotovljena 
nobena tehnična nezdružljivost, 
brezplačne tehnične informacije, ki jih 
končni uporabnik potrebuje za zagotovitev 
pravilnega delovanja svoje izbrane 
terminalske opreme za vse storitve, 
predvidene v sklenjeni pogodbi; 

(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 zadevni 
podatki;

(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 dodatnimi dajatvami, 
ki se lahko obračunajo, ter načini, na 
katere se lahko pridobijo ažurirane 
informacije o vseh veljavnih tarifah in 
dajatvah za vzdrževanje;

(da) možni načini plačila ter vse razlike v 
stroških, povezane z načinom plačila, in 
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 vsako najkrajšo uporabo ali trajanjem, 
ki se zahteva za uporabo pogojev iz 
posebne ponudbe;

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

– z vsemi stroški glede prenosljivosti 
številk in drugih identifikatorjev,

– z vsemi stroški glede menjave in
prenosljivosti številk in drugih 
identifikatorjev, vključno z dogovori o 
nadomestilu v primeru zamude ali zlorabe 
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menjave;
– z vsemi stroški, nastalimi zaradi 
prekinitve pogodbe, vključno z vsemi 
povračili stroškov glede terminalske 
opreme;

– z vsemi stroški, nastalimi zaradi
predčasne prekinitve pogodbe, vključno z 
vsemi povračili stroškov glede terminalske 
opreme (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 
kakovosti storitev iz pogodbe;

(f) vsak dogovor o nadomestilu in 
povračilu – vključno, kadar je to potrebno, 
z 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, 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 dajejo 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 dajejo 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.“

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:EN:HTML)

Predlog spremembe 290
Malcolm Harbour
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Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 d (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) V člen 20 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. 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 
cen za enoto ali velike količine na ad hoc 
ali stalni osnovi ter vse morebitne 
omejitve hitrosti prenosa podatkov, ki se 
lahko uporabljajo za določeno tarifno 
shemo ali tarifne sheme, za katere velja 
pogodba;
(b) načine, kako lahko končni uporabniki 
spremljajo trenutno porabo in določijo 
prostovoljne omejitve;
(c) za fiksne podatkovne povezave 
ocenjene razpoložljive hitrosti odjemanja 
in nalaganja podatkov na lokaciji 
končnega uporabnika;
(d) za mobilne podatkovne povezave 
povprečne ocenjene hitrosti odjemanja in 
nalaganja, ki jih je mogoče pričakovati pri 
običajni pokritosti z brezžičnim omrežjem, 
ter pričakovane razpone hitrosti;
(e) druge parametre kakovosti storitev, kot 
so opredeljeni v členu 24(2) Uredbe 
(XXX)*;
(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 smiselni ukrepi za 
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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, 
dejanski razpoložljivi razponi hitrosti in 
drugi parametri kakovosti storitev ter 
istočasna uporaba specializiranih storitev 
dejansko vplivajo na uporabo vsebin, 
aplikacij in storitev.
__________________
* Uredba (EU) št. XXX/20XX Evropskega 
parlamenta in Sveta ...... o ukrepih za 
evropski enotni trg elektronskih 
komunikacij in doseganje povezane celine 
ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 
2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (EC) 
št. 1211:2009 in (EU) št. 531/2012 (UL L 
XXX, XX.XX.20XX, str. X).“

Or. en

Obrazložitev

To bi nadomestilo predlog spremembe 22 iz osnutka mnenja.

Predlog spremembe 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) V člen 20 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. Če pogodba vključuje zagotavljanje 
internetnih dostopovnih in podatkovnih 
storitev, vsebuje poleg informacij iz 
odstavka 1 tudi naslednje:
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(a) podrobnosti o oblikovanju cen za 
enoto in za velike količine podatkov ter 
morebitnih veljavnih pragovih. 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;
(b) načine, kako lahko končni uporabniki 
spremljajo trenutno porabo ter ali in kako 
je mogoče določiti prostovoljne omejitve;
(c) za fiksne podatkovne povezave 
ocenjene razpoložljive hitrosti odjemanja 
in nalaganja podatkov na lokaciji 
končnega uporabnika;
(d) za mobilne podatkovne povezave 
ocenjene hitrosti odjemanja in nalaganja 
ter razpone hitrosti, ki jih je mogoče 
pričakovati pri običajni pokritosti z 
brezžičnim omrežjem v omrežjih, ki so 
predmet pogodb;
(e) druge parametre kakovosti storitev, kot
so opredeljeni v členu 24(2) Uredbe 
(XXX)*;
(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 smiselni 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, 
razpoložljivi razponi hitrosti in drugi 
parametri kakovosti storitev ter istočasna 
uporaba specializiranih storitev dejansko 
vplivajo na uporabo vsebin, aplikacij in 
storitev.
_________________
* Uredba (EU) št. XXX/20XX Evropskega 
parlamenta in Sveta ...... o ukrepih za 
evropski enotni trg elektronskih 
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komunikacij in doseganje povezane celine 
ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 
2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (EC) 
št. 1211:2009 in (EU) št. 531/2012 (UL L 
XXX, XX.XX.20XX, str. X).“

Or. en

Obrazložitev

Prilagojena različica poročevalčevih predlogov k temu členu. Glede pokritosti z mobilnim 
omrežjem je treba opozoriti, da je le-ta odvisna od tega, katero omrežje pogodba dejansko 
zajema in ga je zato treba določiti. Medtem ko izkušnje s previsokimi računi utemeljujejo 
omejitve porabe za storitve gostovanja, pa podobne težave ne obstajajo na področju 
nacionalnih komunikacijskih storitev. Zato je obvezno uveljavljanje posameznih omejitev 
porabe nesorazmerno. 

Predlog spremembe 292
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) V člen 20 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. 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. 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;
(b) sredstva, na razpolago končnim 
uporabnikom, da lahko spremljajo raven 
svoje porabe in določijo prostovoljne 
omejitve, če te pomenijo dodatne stroške v 
primeru pogodb, ki vključujejo fiksne 
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podatkovne količine;
(c) za fiksne podatkovne povezave 
dejanske razpoložljive hitrosti odjemanja 
in nalaganja podatkov na lokaciji 
končnega uporabnika;
(d) za mobilne podatkovne povezave 
povprečne ocenjene hitrosti odjemanja in 
nalaganja, ki jih je mogoče pričakovati pri 
običajni pokritosti z brezžičnim omrežjem, 
ter pričakovane razpone hitrosti;
(e) druge parametre kakovosti storitev, kot 
so opredeljeni v členu 24(2) Uredbe 
(XXX)*;
(f) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik vzpostavi za merjenje in 
oblikovanje prometa v skladu s členom 
23(5) Uredbe (XXX)*, vključno z navedbo 
uporabljenih metod nadzora komunikacij, 
ki se uporabljajo kot smiselni 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 količine, dejanski 
razpoložljivi razponi hitrosti in drugi 
parametri kakovosti storitve dejansko 
vplivajo na uporabo vsebin, aplikacij in 
storitev; 
(h) jasno in razumljivo razlago o 
razdelitvi razpoložljive pasovne širine med 
internetno dostopovno storitev in 
specializirane storitve ter posledice, ki jih 
lahko ima ta razdelitev na uporabo vsebin, 
aplikacij in storitev, pri čemer je poudarek 
na internetnem dostopu, razen če se 
uporabnik odloči drugače.
_________________
* Uredba (EU) št. XXX/20XX Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … o ukrepih za 
evropski enotni trg elektronskih 
komunikacij in doseganje povezane celine 
ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 
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2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) 
št. 1211:/2009 in (EU) št. 531/2012 (UL L 
XXX, XX.XX.20XX, str. X).“

Or. fr

Predlog spremembe 293
Toine Manders

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1e) Člen 20(2) se nadomesti z 
naslednjim:

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.

„2. Potrošniki in drugi končni uporabniki, 
ki to zahtevajo, imajo pravico do 
prekinitve pogodbe z enomesečnim 
obvestilom vnaprej, če je od začetka 
veljavnosti pogodbe preteklo šest mesecev 
ali več. 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 
sklenitvi pogodbe. Ponudnik najpozneje 
po plačilu takega nadomestila brezplačno 
odpravi vse omejitve uporabe terminalske 
opreme na drugih omrežjih.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Predlog spremembe 294
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1f) V člen 20 se doda naslednji odstavek:
„2a. Organ BEREC izda smernice za 
pripravo standardnih predlog pogodbe, ki 
bodo vsebovale informacije, zahtevane v 
odstavkih 1 in 1a tega člena. Za 
pogodbene informacije, zahtevane v 
odstavku 1a tega člena, se uporabljajo vse 
smernice organa BEREC za metode 
merjenja in formate objav ocenjenih 
hitrosti prenosa podatkov, kot je določeno 
v členu 21(3a).“

Or. en

Obrazložitev

Prilagojen predlog poročevalca v skladu s poročevalčevim predlogom spremembe, ki vstavlja 
člen 3a (novo), nadomešča „vsi standardi organa BEREC“ z „vse smernice organa BEREC“

Predlog spremembe 295
Malcolm Harbour

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1g) 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 
elektronskih komunikacij omogočijo 
potrošnikom sklenitev pogodb za 12 
mesecev.
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2. Potrošnik ima pravico, da v skladu z 
Direktivo 2011/83/EU odstopi od pogodbe, 
sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih 
prostorov, v roku 14 dni 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 potrošnike o tem pravočasno 
obvesti, tako da ima potrošnik najmanj 
mesec dni, da nasprotuje takšnemu 
samodejnemu podaljšanju. Če potrošnik 
takšnemu samodejnemu podaljšanju ne 
nasprotuje, se pogodba šteje za pogodbo s 
podaljšanjem za nedoločen čas, ki jo 
potrošnik lahko kadar koli prekine z 
enomesečnim obvestilom vnaprej, 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 prejemu obvestila o 
spremenjenih pogodbenih pogojih, ki jih 
predlaga ponudnik javnih elektronskih 
komunikacij in so potrošnikom v 
materialno škodo. 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 pogojev ne sprejmejo. Smiselno se 
uporablja odstavek 2.
5. Vsako bistveno in redno ponavljajoče se 
razhajanje med dejansko uspešnostjo 
glede hitrosti ali drugih parametrov 
kakovosti 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 skladu z nacionalno 
zakonodajo.
6. Države članice zagotovijo, da 
naročnina na dodatne storitve, ki jih 
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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. 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 elektronske komunikacijske storitve, se 
navedene določbe uporabljajo skupno, 
kjer je to ustrezno, za te dele paketa in 
poleg tega tudi ločeno od vseh pravil v 
zvezi s prekinitvijo pogodbe ali zamenjavo 
ponudnika, ki se nanašajo na paketno 
linearno radiodifuzno storitev.“ 

Or. en

Obrazložitev

To bi nadomestilo predlog spremembe 26 osnutka mnenja.

Predlog spremembe 296
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 g) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 20a

Trajanje in odpoved pogodbe
1. Države članice zagotovijo, da se 
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pogodbe med potrošniki in ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij sklenejo 
za največ 24 mesecev. Ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij omogočijo 
potrošnikom sklenitev pogodb brez 
zavezujočega obdobja.
2. Potrošnik ima pravico, da v skladu z 
Direktivo 2011/83/EU odstopi od pogodbe, 
sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih 
prostorov, v roku 14 dni od sklenitve.

3. Če pogodba ali nacionalno pravo 
omogoča, da se pogodbena obdobja 
podaljšajo tiho, ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij potrošnika in 
vse druge končne uporabnike, ki to 
zahtevajo, o tem pravočasno obvesti, tako 
da ima potrošnik in kateri koli drug 
končni uporabnik najmanj mesec dni, da 
tihemu podaljšanju nasprotuje. Če 
potrošnik in kateri koli drug končni 
uporabnik, ki to zahteva, tihemu 
podaljšanju ne nasprotuje, se pogodba 
šteje za samodejno obnovljivo pogodbo za 
nedoločen čas, ki jo potrošnik in kateri 
koli drug končni uporabnik, ki to zahteva, 
lahko kadar koli brezplačno prekine z 
enomesečnim obvestilom vnaprej.
4. Države članice zagotovijo, da imajo 
potrošniki in drugi končni uporabniki, ki 
to zahtevajo, pravico do brezplačne 
prekinitve pogodbe po prejemu obvestila o 
spremenjenih pogodbenih pogojih, ki jih 
predlaga ponudnik javnih elektronskih 
komunikacij. 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 pogojev ne sprejmejo. Smiselno se 
uporablja odstavek 2.
5. Vsako bistveno razhajanje med 
dejansko zmogljivostjo glede hitrosti ali 
drugih parametrov kakovosti in 
zmogljivostjo, ki jo navede ponudnik 
javnih elektronskih komunikacij v skladu 
s členom 20, se šteje za neskladnost 
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zmogljivosti za namene določitve pravnih 
sredstev, ki so na voljo potrošniku in 
drugim končnim uporabnikom, ki to 
zahtevajo, v 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 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 na podlagi 
izrecne odobritve s strani potrošnika.
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.“

Or. fr

Predlog spremembe 297
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1g) Doda se člen 20a:
„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 
elektronskih komunikacij omogočijo 
potrošnikom sklenitev pogodb za 12 
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mesecev.
2. Če pogodba ali nacionalno pravo 
omogoča, da se pogodbena obdobja 
podaljšajo tiho, ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij potrošnika in 
vse druge končne uporabnike, ki to 
zahtevajo, o tem pravočasno obvesti, tako 
da ima potrošnik in kateri koli drug 
končni uporabnik najmanj mesec dni, da 
tihemu podaljšanju nasprotuje. Če 
potrošnik in kateri koli drug končni 
uporabnik, ki to zahteva, tihemu 
podaljšanju ne nasprotuje, se pogodba 
šteje za samodejno obnovljivo pogodbo za 
nedoločen čas, ki jo potrošnik in kateri 
koli drug končni uporabnik, ki to zahteva, 
lahko kadar koli brezplačno prekine z 
enomesečnim obvestilom vnaprej.
3. Države članice zagotovijo, da imajo 
potrošniki in drugi končni uporabniki, ki 
to zahtevajo, pravico do brezplačne 
prekinitve pogodbe po prejemu obvestila o 
spremenjenih pogodbenih pogojih, ki jih 
predlaga ponudnik javnih elektronskih 
komunikacij in ki ne koristijo 
potrošnikom. 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 pogojev ne sprejmejo. Smiselno se 
uporablja odstavek 2.
4. Vsako bistveno razhajanje med 
dejansko uspešnostjo glede hitrosti ali 
drugih parametrov kakovosti in parametri 
kakovosti, ki jih 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 in 
kateremu koli drugemu končnemu 
uporabniku, ki to zahteva, v skladu z 
nacionalno zakonodajo.
5. Države članice zagotovijo, da 
naročnina na dodatne storitve, ki jih 
zagotavlja isti ponudnik javnih 
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elektronskih komunikacij, ne pomeni, da 
začne ponovno teči prvotno pogodbeno 
obdobje, razen če cena dodatnih storitev 
presega ceno prvotnih storitev oziroma če 
se dodatne storitve ponudijo po posebno 
ugodni ceni, ki je vezana na podaljšanje 
obstoječe pogodbe.
6. 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.“

Or. en

Obrazložitev

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Predlog spremembe 298
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2h) Člen 21 se nadomesti z naslednjim:
Člen 21 „Člen 21

Preglednost in objava informacij Preglednost in objava informacij

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
njihovi nacionalni regulativni organi 
naložijo podjetjem, ki zagotavljajo javna 
elektronska komunikacijska omrežja 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij objavijo, 
razen pri individualno dogovorjenih 
ponudbah, naslednje pregledne, 



AM\1010616SL.doc 173/238 PE524.526v01-00

SL

in/ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, obveznost objave 
preglednih, primerljivih, ustreznih in 
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 zagotavlja 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.

primerljive, ustrezne in posodobljene 
podatke:

(a) ime, naslov in kontaktne podatke;
(b) za vsako tarifo ponujene storitve in 
ustrezne parametre kakovosti storitve, 
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 
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 v 
vsakem trenutku spremljajo svojo 
trenutno porabo;
(iii) jasno in razumljivo razlago, kako 
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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 
preobremenitvi 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 zasnovanih izdelkih 
in storitvah;
(g) standardne pogodbene pogoje, 
vključno z najkrajšim trajanjem pogodbe, 
pogoji za predčasno prekinitev pogodbe in 
s tem povezanimi pristojbinami, postopki 
in neposrednimi pristojbinami 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 kličočega za vse ponujene 
storitve, vse omejitve pri zagotavljanju 
storitev v sili po členu 26 te direktive ter 
vse zadevne spremembe;
(i) pravice v zvezi z univerzalno storitvijo, 
vključno po potrebi z zmogljivostmi in 
storitvami iz Priloge I k tej direktivi. 
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. Nacionalni regulativni organi 2. Komisija po posvetovanju z organom 
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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.

BEREC 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 te direktive. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 37(2).

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. Končni uporabniki imajo dostop do 
neodvisnih ocenjevalnih orodij, ki jim 
omogočajo, da primerjajo učinkovitost 
dostopa do elektronskega 
komunikacijskega omrežja in elektronskih 
komunikacijskih storitev ter stroške 
alternativnih vzorcev uporabe. Države 
članice lahko 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 
nominalni 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 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, so za namene zagotavljanja 
primerjalnih zmogljivosti prosto dostopne
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in brezplačne.
(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;
(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;
(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;
(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), in
(f) redno obveščajo naročnike invalide o 
podrobnostih njim namenjenih izdelkov in 
storitev.
Če se zdi potrebno, lahko nacionalni 
regulativni organi spodbujajo 
samoregulativne ali koregulativne ukrepe, 
preden naložijo kakršno koli obveznost.
4. Države članice lahko zahtevajo, da 
podjetja iz odstavka 3 brezplačno širijo 
informacije javnega interesa obstoječim in 
novim naročnikom, če je to primerno, prek 

4. Na zahtevo zadevnih javnih organov 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij brezplačno širijo informacije 
javnega interesa končnim naročnikom, če 
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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:

je to primerno, prek enakih sredstev, kot jih 
ponavadi sami uporabljajo za 
komuniciranje s končnimi uporabniki. V 
tem primeru zadevni javni organi takšne 
informacije v standardizirani obliki
zagotovijo ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij, med drugim pa
lahko zajemajo naslednje teme:

(a) najobičajnejše oblike uporabe 
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

(a) najobičajnejše oblike uporabe 
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
pravic glede varstva podatkov, avtorskih 
pravic in sorodnih pravic, ter 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 in nezakonit dostop do osebnih 
podatkov pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Obrazložitev

Premik člena 25 v direktivo.

Predlog spremembe 299
Jürgen Creutzmann

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1i) Člen 21(1) se nadomesti z naslednjim:
1. Države članice zagotovijo, da lahko 
njihovi nacionalni regulativni organi 
naložijo podjetjem, ki zagotavljajo javna 

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

elektronska komunikacijska omrežja in/ali 
javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, obveznost objave 
preglednih, primerljivih, ustreznih in 
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 zagotavlja 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, ki lahko zlasti vključujejo 
uvedbo jezikovnih zahtev, da se zagotovi 
razumljivost teh informacij potrošniku.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Obrazložitev

Nacionalni organi bi morali biti pooblaščeni za uveljavljanje zagotavljanja razumljivih 
informacij potrošnikom. 

Predlog spremembe 300
Regina Bastos

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1i) Člen 21(1) se nadomesti z naslednjim:
„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 zagotavlja 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 
prekinitvijo pogodbe, ter o standardnih 
pogojih za dostop do in uporabo storitev, ki 
jih zagotavlja končnim uporabnikom v 
skladu s Prilogo II. Take informacije se 
objavijo v jasni, izčrpni in preprosto 
dostopni obliki v uradnih jezikih države 
članice, v kateri se storitev ponuja, in se 
redno posodabljajo. Vse razlike v pogojih, 
ki veljajo za potrošnike in druge končne 
uporabnike, se izrecno navedejo. 
Nacionalni regulativni organi lahko 
določijo dodatne obveznosti glede načina 
objave teh informacij. Države članice 
zagotovijo, da ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij te informacije 
pred objavo na zahtevo predložijo 
nacionalnim regulativnim organom.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Obrazložitev

Pojasnitev nekaterih določb, ki so obstajale v členu 25 predloga uredbe. 

Predlog spremembe 301
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 j (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1j) V člen 21 se vstavi naslednji odstavek:
„2a. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni organi pod 
vodstvom organa BEREC vzpostavijo 
prostovoljno certifikacijsko shemo za 
interaktivne primerjalne spletne strani, 
vodnike ali podobna orodja, ki temeljijo 
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na objektivnih, preglednih in sorazmernih 
zahtevah, zlasti na neodvisnosti od 
ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij.“

Or. en

Obrazložitev

To bi nadomestilo predlog spremembe 29 iz osnutka mnenja.

Predlog spremembe 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 k (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 21 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1k) Člen 21(3) se nadomesti z 
naslednjim:

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 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;

(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, vse omejitve pri 
zagotavljanju storitev v sili po členu 26 ter 
vse zadevne spremembe;
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(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;

(d) informacije o vseh postopkih, ki jih 
vzpostavi ponudnik za merjenje in 
oblikovanje prometa, in o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitve;

(da) zagotovijo informacije o internetnih 
dostopovnih storitvah, če se ponujajo, pri 
čemer navedejo:
(i) za fiksne podatkovne povezave 
ocenjene razpoložljive hitrosti za 
odjemanje in nalaganje podatkov v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, ter za mobilne podatkovne 
povezave povprečne ocenjene hitrosti za 
odjemanje in nalaganje ter razpone 
hitrosti, ki jih je mogoče pričakovati pri 
običajni pokritosti z brezžičnim omrežjem 
v omrežjih, ki so predmet pogodbe 
potrošnika; 
(ii) podrobnosti o oblikovanju cen za 
enoto in za velike količine podatkov ter 
morebitnih veljavnih pragovih. 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;
(iv) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve podatkovne količine, 
dejanska razpoložljiva hitrost in drugi 
parametri kakovosti ter istočasna uporaba 
specializiranih storitev dejansko vplivajo 
na uporabo vsebin, aplikacij in storitev;
(v) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik vzpostavi za merjenje in 
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oblikovanje prometa, vključno z navedbo 
uporabljenih metod nadzora komunikacij, 
ki se uporabljajo kot smiselni 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),
in

(e) obvestijo potrošnike in, kadar je to 
ustrezno, 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
(Direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah), in

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

(f) redno obveščajo potrošnike invalide in 
po potrebi 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.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s predlogom poročevalca. Glede na ozadje oblikovanju cen za 
velike količine podatkov in pavšalne pakete so bile posamezne omejitve porabe črtane. 

Predlog spremembe 303
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 k (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 21 – odstavek 3
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1 k) V členu 21 se odstavek 3 spremeni, 
kot sledi:

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 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;

(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 
dostop do storitev v sili in informacije o 
lokaciji kličočega za vse ustrezne 
ponujene storitve, vse omejitve pri 
zagotavljanju storitev v sili po členu 26 ter 
vse zadevne spremembe;

(c) – 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,
(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 
čemer navedejo:
(i) za fiksne podatkovne povezave 
dejanske razpoložljive hitrosti odjemanja 
in nalaganja podatkov v kraju 
prebivališča končnega uporabnika, za 
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mobilne podatkovne povezave pa 
povprečne ocenjene hitrosti odjemanja in 
nalaganja, ki jih je mogoče pričakovati pri 
običajni pokritosti z brezžičnim omrežjem, 
ter pričakovane razpone hitrosti;
(ii) podrobnosti o oblikovanju cen za 
enoto in za velike količine podatkov ter 
morebitnih veljavnih pragovih. 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 in 
določijo prostovoljne omejitve;
(iv) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve količine, dejanska 
razpoložljiva hitrost in drugi parametri 
kakovosti dejansko vplivajo na uporabo 
vsebin, aplikacij in storitev; 
(v) jasno in razumljivo razlago o razdelitvi 
razpoložljive pasovne širine med 
internetno dostopovno storitev in 
specializirane storitve ter posledice, ki jih 
lahko ima ta razdelitev na uporabo vsebin, 
aplikacij in storitev, pri čemer je poudarek 
na internetnem dostopu, razen če se 
uporabnik odloči drugače;
(vi) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik vzpostavi za merjenje in
oblikovanje prometa v skladu s členom 
23(5) Uredbe (XXX)*, vključno z navedbo 
uporabljenih metod nadzora komunikacij, 
ki se uporabljajo kot smiselni 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), 
in

(e) obvestijo potrošnike in, kadar je to 
ustrezno, 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
(Direktiva o zasebnosti in elektronskih 
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komunikacijah);
(f) redno obveščajo naročnike invalide o 
podrobnostih njim namenjenih izdelkov in 
storitev.

(f) redno obveščajo potrošnike invalide in 
po potrebi 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.

__________________
* Uredba (EU) št. XXX/20XX Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … o ukrepih za 
evropski enotni trg elektronskih 
komunikacij in doseganje povezane celine 
ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 
2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) 
št. 1211:/2009 in (EU) št. 531/2012 (UL L 
XXX, XX.XX.20XX, str. X).“

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:EN:HTML)

Predlog spremembe 304
Regina Bastos

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek – točka 1 k (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 21 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1k) V členu 21 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:

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:
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(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 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;

(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 
dostop do storitev v sili in informacije o 
lokaciji kličočega za vse ustrezne 
ponujene storitve, vse omejitve pri 
zagotavljanju storitev v sili po členu 26 ter 
vse zadevne spremembe;

(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 
čemer navedejo:
(i) za fiksne podatkovne povezave 
ocenjene razpoložljive hitrosti odjemanja 
in nalaganja podatkov v državi članici 
prebivališča končnega uporabnika, za 
mobilne podatkovne povezave pa 
povprečne ocenjene hitrosti odjemanja in 
nalaganja, ki jih je mogoče pričakovati pri 
običajni pokritosti z brezžičnim omrežjem, 
ter pričakovane razpone hitrosti;
(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 
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hitrosti prenosa podatkov;
(iii) načine, kako lahko končni 
uporabniki spremljajo trenutno porabo in 
določijo prostovoljne meje;
(iv) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve podatkovne količine, 
dejanska razpoložljiva hitrost in drugi 
parametri kakovosti ter istočasna uporaba 
specializiranih storitev dejansko vplivajo 
na uporabo vsebin, aplikacij in storitev;
(v) v skladu s členom 23 Predloga uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
ukrepih za evropski enotni trg 
elektronskih komunikacij in doseganje 
povezane celine ter spremembi direktiv 
2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES 
ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 
531/2012 informacije o vseh postopkih, ki 
jih ponudnik vzpostavi za merjenje in 
oblikovanje prometa, vključno z navedbo 
osnovnih metod za nadzor komunikacij, ki 
se uporabljajo kot smiselni 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),
in

(e) obvestijo potrošnike in, kadar je to 
ustrezno, 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
(Direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah); in

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

(f) redno obveščajo potrošnike invalide in 
po potrebi 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.“

Or. pt
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Obrazložitev

Sklicevanje na člen 23 predloga uredbe o povezani celini, ki določa pravila o upravljanju 
internetnega prometa, se zaradi pravne jasnosti vključi v člen 21(3(v)) Direktive 2002/22/ES.

Predlog spremembe 305
Malcolm Harbour

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1l) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 21a

Nadzor porabe
1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
elektronskih komunikacij potrošnikom in 
končnim uporabnikom zagotovijo možnost 
spremljanja in nadzora njihove uporabe 
naročniških elektronskih komunikacijskih 
storitev, ki se zaračunavajo na podlagi 
časovne ali količinske porabe, kadar 
nacionalni regulativni organi menijo, da 
je to ustrezno. Te storitve morajo 
vključevati:
(a) pravočasen dostop do informacij o 
porabi;
(b) možnost določiti finančno zgornjo 
mejo porabe, pravico zahtevati obvestilo, 
ko je dosežen dogovorjeni delež zgornje 
meje, postopek, ki se uporablja za 
nadaljnjo uporabo, ko je presežena 
zgornja meja, ter ustrezne veljavne 
cenike;
(c) razčlenjene račune na trajnem nosilcu 
podatkov. 
2. BEREC opredeli smernice za izvajanje 
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odstavka 1, ki navajajo, ali so kakršne koli 
pristojbine, povezane s stroški, upravičene 
ali ne, ter ki podajajo usmeritve, v katerih 
tržnih segmentih so ti ukrepi za nadzor 
porabe sorazmerni z zastavljenimi cilji.“

Or. en

Obrazložitev

To bi nadomestilo predlog spremembe 32 iz osnutka mnenja.

Predlog spremembe 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1l) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 21a

Nadzor porabe
1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
elektronskih komunikacij potrošnikom in 
končnim uporabnikom zagotovijo možnost 
spremljanja in nadzora njihove uporabe 
naročniških elektronskih komunikacijskih 
storitev, ki se zaračunavajo na podlagi 
časovne ali količinske porabe, in 
predplačniških elektronskih 
komunikacijskih storitev s samodejnim 
doplačilom. Te storitve morajo 
vključevati:
(a) pravočasen dostop do informacij o 
porabi;
(b) za vse sklenjene ali podaljšane 
pogodbe po (UL vstavi datum prenosa) 
možnost določiti finančno zgornjo mejo 
porabe, pravico zahtevati obvestilo, ko je 
dosežen dogovorjeni delež zgornje meje, 
postopek, ki se uporablja za nadaljnjo 



PE524.526v01-00 190/238 AM\1010616SL.doc

SL

uporabo, ko je presežena zgornja meja, ter 
ustrezne veljavne cenike;
(c) razčlenjene račune na trajnem nosilcu 
podatkov. 
2. Organ BEREC določi smernice za 
izvajanje odstavka 1 in navede, ali je 
zaračunavanje pristojbin, povezanih s 
stroški, upravičeno.“

Or. en

Predlog spremembe 307
Regina Bastos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1l) Doda se naslednji člen:
„Člen 21a

Nadzor porabe
1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
elektronskih komunikacij potrošnikom in 
končnim uporabnikom ponudijo možnost 
brezplačnega spremljanja in nadzora 
uporabe elektronskih komunikacij. Te 
storitve morajo vključevati:
(a) pravočasen dostop do informacij o 
porabi;
(b) možnost določiti finančno zgornjo 
mejo porabe, pravico zahtevati obvestilo, 
ko je dosežen dogovorjeni delež zgornje 
meje, postopek, ki se uporablja za 
nadaljnjo uporabo, ko je presežena 
zgornja meja, ter ustrezne veljavne cenike. 
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 
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številko za klic v sili 112 do konca 
dogovorjenega obračunskega obdobja;
(c) razčlenjene račune v elektronski ali 
papirni obliki.“

Or. pt

Obrazložitev

Čeprav je v skladu z oblikovanjem mehanizma za nadzor porabe (predlog spremembe 32, 
osnutek mnenja odbora IMCO), menimo, da je treba to možnost uporabnikom in končnim 
potrošnikom zagotoviti brezplačno, kot je to običajna praksa ponudnikov v številnih državah 
članicah. Zato v tej zvezi organu BEREC ni treba oblikovati smernic. 

Predlog spremembe 308
Regina Bastos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1m) Vstavi se naslednji člen: 
„Člen 21b

Paketne ponudbe
Če se potrošnikom ponuja paket storitev, 
države članice zagotovijo, da le-ta 
vključuje vsaj povezavo do elektronskega 
komunikacijskega omrežja ali eno 
elektronsko komunikacijsko storitev ter da 
se za vse dele paketa uporabljajo določbe 
členov 20a (novo) in 30 te uredbe.“

Or. pt

Obrazložitev

Paketne ponudbe se tako vključijo v Direktivo o univerzalnih storitvah, pri čemer se 
uporabljata člen 20a (trajanje in prekinitev pogodb) in 30 (prenos številke).
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Predlog spremembe 309
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2002/22/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Črtanje je nujno zaradi ohranitve/spremembe zadevnih členov.

Predlog spremembe 310
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2002/22/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Predlog spremembe 311
Jürgen Creutzmann

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) Člen 26 se spremeni:
1. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
končni uporabniki storitev iz odstavka 2, 
vključno z uporabniki javnih plačilnih 

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

telefonov in uporabniki zasebnih 
telekomunikacijskih omrežij, brezplačno 
in brez uporabe 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.

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. Končnim uporabnikom se zagotovi 
tudi možnost neposrednega dostopa do 
klica na številko „112“, če kličejo iz 
zasebnega telekomunikacijskega omrežja.

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 
nacionalnimi regulativnimi organi in 
službami za ukrepanje v sili sprejme 
priporočilo o kazalnikih uspešnosti za 
države članice. Komisija vsaki dve leti 
objavi poročilo o učinkovitosti izvajanja 
klica v sili na številko „112“ in o 
delovanju kazalnikov uspešnosti. Prvo 
poročilo predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu do konca leta 2015.

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
končni uporabniki invalidi dostop do 
storitev v sili, ki je ekvivalenten dostopu 
drugih končnih uporabnikov. Pri ukrepih, 
sprejetih z namenom, bi končnim 
uporabnikom invalidom zagotovili 
možnost dostopa do storitev v sili med 
potovanjem po drugih državah članicah, se 

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
končni uporabniki invalidi dostop do 
storitev v sili, ki je ekvivalenten dostopu 
drugih končnih uporabnikov. Pri ukrepih, 
sprejetih z namenom, bi končnim 
uporabnikom invalidom zagotovili 
možnost dostopa do storitev v sili med 
potovanjem po drugih državah članicah, se 
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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.

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 kličočega.

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 
evropsko številko za klic v sili „112“, 
vključno s klici iz zasebnih 
telekomunikacijskih omrežij in 
gostujočimi klici. Države članice lahko 
določijo, da ta obveznost velja tudi za klice 
na nacionalne številke za klic v sili.
Komisija lahko do konca leta 2015 z 
izvedbenim aktom sprejme merila za 
natančnost in zanesljivost informacij o 
lokaciji, zagotovljenih službam za 
ukrepanje v sili.

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 
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.

7. Komisija lahko po posvetovanju z 
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.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Obrazložitev

Predlog spremembe bo povečal učinkovitost klica v sili na številko „112“ po vsej EU in 
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predvideva storitve za določitev lokacije v sili. 

Predlog spremembe 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) Člen 26 se spremeni, kot sledi:
Člen 26 „Člen 26

Enotna evropska številka klica v sili Enotna evropska številka klica v sili

1. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
končni uporabniki javno dostopnih 
telefonskih storitev, vključno z uporabniki 
javnih plačilnih telefonov, poleg vseh 
drugih državnih številk klica v sili, ki so jih
opredelili nacionalni regulativni organi, 
pokličejo dežurne službe brezplačno na 
enotno evropsko številko klica v sili
"112". 

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

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. Končni uporabniki morajo imeti 
tudi možnost neposrednega dostopa do 
klica na številko „112“, če kličejo iz 
zasebnega telekomunikacijskega omrežja.

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 

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 
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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.

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 
nacionalnimi regulativnimi organi in 
službami za ukrepanje v sili določi 
obvezne kazalnike uspešnosti, ki se 
uporabljajo v državah članicah. 

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

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

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
evropsko številko za klic v sili „112“, 
vključno s klici iz zasebnih 
telekomunikacijskih omrežij in 
gostujočimi klici. Države članice lahko 
določijo, da ta obveznost velja tudi za klice 
na nacionalne številke za klic v sili. Po 
posvetovanju z deležniki in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo organ BEREC 
najkasneje do (6 mesecev po začetku 
veljavnosti Uredbe (XXX)*) določi 
obvezna merila za natančnost in 
zanesljivost informacij o lokaciji kličočega, 
ki se zagotovijo službam za ukrepanje v 
sili. Države članice zagotovijo skladnost s 
temi merili najkasneje eno leto po njihovi 
objavi. Komisija do (18 mesecev po 
začetku veljavnosti Uredbe (XXX)*) tudi 
zagotovi, da ravni točnosti in zanesljivosti 
informacij o lokaciji kličočega za klice na 
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številko „112“ iz mobilnega terminala, ki 
omogoča sistem GNSS, ustrezajo ravnem 
za klice iz sistema eCall.

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 
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.

7. Komisija po posvetovanju z organom
BEREC sprejme tehnične izvedbene 
ukrepe, da zagotovi učinkovit dostop do 
storitev „112“ v državah članicah. Ti 
ukrepi morajo najkasneje do (štiri leta po 
začetku veljavnosti Uredbe (XXX)*) med 
drugim omogočati uvedbo 
medobratovalne storitve „112“ naslednje 
generacije, vključno z 
večpredstavnostnimi aplikacijami. Ti 
tehnični izvedbeni 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 za zagotovitev, da lahko 
služba ene države članice stopi v stik s 
službo druge države članice. 

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 37(2).

__________________
* Uredba (EU) št. XXX/20XX Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … o ukrepih za 
evropski enotni trg elektronskih 
komunikacij in doseganje povezane celine 
ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 
2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) 
št. 1211:/2009 in (EU) št. 531/2012 (UL L 
XXX, XX.XX.20XX, str. X).
** Uredba (EU) št. XXX/20XX 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne … 
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o ukrepih za evropski enotni trg 
elektronskih komunikacij in doseganje 
povezane celine ter spremembi direktiv 
2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES 
ter uredb (ES) št. 1211:/2009 in (EU) št. 
531/2012 (UL L XXX, XX.XX.20XX, str. 
X).
*** Uredba (EU) št. XXX/20XX 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne … 
o ukrepih za evropski enotni trg 
elektronskih komunikacij in doseganje 
povezane celine ter spremembi direktiv 
2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES 
ter uredb (ES) št. 1211:/2009 in (EU) št. 
531/2012 (UL L XXX, XX.XX.20XX, str. 
X).“

Or. fr

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:EN:HTML)

Predlog spremembe 313
Christian Engström

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) Člen 26(1) se nadomesti z 
naslednjim:

1. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
končni uporabniki javno dostopnih 
telefonskih storitev, vključno z uporabniki 
javnih plačilnih telefonov, poleg vseh 
drugih državnih številk klica v sili, ki so jih
opredelili nacionalni regulativni organi, 
pokličejo dežurne službe brezplačno na 
enotno evropsko številko klica v sili
"112".

„1. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
končni uporabniki javno dostopnih 
telefonskih storitev, vključno z uporabniki 
javnih plačilnih telefonov in uporabniki 
zasebnih telekomunikacijskih omrežij, 
poleg vseh drugih državnih številk klica v 
sili, ki so jih določili nacionalni regulativni 
organi, pokličejo dežurne službe 
brezplačno na enotno evropsko številko 
klica v sili „112“.“

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Predlog spremembe 314
Christian Engström

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2b) Člen 26(2) se nadomesti: 
2. Države članice zagotovijo ustrezno 
odgovarjanje in ravnanje s klicem na 
evropsko številko klica v sili "112" na 
način, ki je najprimernejši za delovanje 
njihovih sistemov klicev v sili in je v 
okviru tehnoloških možnosti omrežij.

„2. Države članice v posvetovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
službami 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.
Končnim uporabnikom se zagotovi tudi 
možnost neposrednega dostopa do klica 
na številko „112“, če kličejo iz zasebnega 
telekomunikacijskega omrežja.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF)

Predlog spremembe 315
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 26 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) V členu 26 se doda naslednji 
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odstavek:
„3a. Komisija vodi podatkovno bazo 
številk za evropsko storitev za ukrepanje v 
sili v formatu E.164 za zagotovitev, da 
lahko službe za ukrepanje v sili 
medsebojno komunicirajo.“ 

Or. en

Predlog spremembe 316
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)
2002/22/EC
Člen 26 – odstavek 5

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2d) Člen 26(5) se nadomesti:
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 kličočega.

„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“, vključno s 
klici iz zasebnih telekomunikacijskih 
omrežij in gostujočimi klici. 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 kličočega.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:EN:PDF)

Predlog spremembe 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella
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Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 e (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 e)Vstavi se naslednji člen:
„Člen 26a

Povratni evropski sistem za obveščanje 
„112“

Države članice z uporabo 
telekomunikacijskih omrežij zagotovijo 
vzpostavitev povratnega 
komunikacijskega sistema za obveščanje 
„112“, ki pokriva celotno EU in je 
univerzalen, večjezičen, dostopen, 
enostaven in učinkovit, za obveščanje 
javnosti v primeru neizbežne ali 
razvijajoče se katastrofe ali velike nesreče.
Po posvetovanju z organom BEREC in 
službami civilne zaščite Komisija 
najkasneje do (dve leti po začetku 
veljavnosti Uredbe (XXX)*) določi 
standarde in specifikacije, potrebne za 
vzpostavitev takšnega sistema, pri čemer 
upošteva obstoječe nacionalne in 
regionalne sisteme ter zakonodajo o 
zaščiti zasebnih podatkov. Komisija 
zagotovi, da „povratni sistem za 
obveščanje 112“ prične delovati 
najkasneje do (štiri leta po začetku 
veljavnosti Uredbe (XXX)1).
__________________
* Uredba (EU) št. XXX/20XX Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … o ukrepih za 
evropski enotni trg elektronskih 
komunikacij in doseganje povezane celine 
ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 
2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) 
št. 1211:/2009 in (EU) št. 531/2012 (UL L 
XXX, XX.XX.20XX, str. X).
** Uredba (EU) št. XXX/20XX 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne … 
o ukrepih za evropski enotni trg 
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elektronskih komunikacij in doseganje 
povezane celine ter spremembi direktiv 
2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES 
ter uredb (ES) št. 1211:/2009 in (EU) št. 
531/2012 (UL L XXX, XX.XX.20XX, str. 
X).“

Or. fr

Predlog spremembe 318
Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 f (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2f) Člen 30(4) se nadomesti z naslednjim:
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.

„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 od podpisa take 
pogodbe. 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.

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

Pristojni nacionalni organi lahko brez 
poseganja v prvi pododstavek določijo 
celovit postopek menjave in prenosa 
številk v skladu s smernicami organa 
BEREC. Pri tem upoštevajo zaščito 
končnega uporabnika med postopkom 
menjave in potrebo po zagotovitvi 
učinkovitosti takega postopka. Prekinitev 
storitve med postopkom prenosa številke v 
vsakem primeru ne sme biti daljša od 
enega delovnega dneva. Končnih 
uporabnikov ni dopustno preklopiti na 
drugega ponudnika proti njihovi volji.
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naročnika.
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 ali zlorabi prenos, 
naročnikom izplačajo nadomestilo.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Predlog spremembe 319
Regina Bastos

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 f (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2f) V členu 30 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim:

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 v vsakem 
primeru aktivira v enem delovnem dnevu.

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

Pristojni nacionalni organi lahko brez 
poseganja v prvi pododstavek določijo 
celovit postopek menjave in prenosa 
številk v skladu s smernicami organa 
BEREC. Pri tem upoštevajo zaščito 
končnega uporabnika med postopkom 
menjave in potrebo po zagotovitvi 
učinkovitosti takega postopka. Prekinitev 
storitve med postopkom prenosa številke v 
vsakem primeru ne sme biti daljša od 
enega delovnega dneva. Končnih 
uporabnikov ni dopustno preklopiti na 
drugega ponudnika proti njihovi volji.
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naročnika.
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 ali zlorabi prenos, 
naročnikom izplačajo nadomestilo.“

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Predlog spremembe 320
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 f (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2f) Člen 30(4) se nadomesti z naslednjim:
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 od podpisa take 
pogodbe.

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

Pristojni nacionalni organi lahko brez 
poseganja v prvi pododstavek določijo 
celovit postopek menjave in prenosa 
številk v skladu s smernicami organa 
BEREC. Pri tem upoštevajo zaščito 
končnega uporabnika med postopkom 
preklopa, potrebo po zagotovitvi 
učinkovitosti takega postopka za 
končnega uporabnika in potrebo po 
zagotovitvi, da postopki preklopa ne 
škodijo konkurenci. Prekinitev storitve 
med postopkom prenosa številke v vsakem 
primeru ne sme biti daljša od enega
delovnega dneva. Končnih uporabnikov ni 
dopustno preklopiti na drugega ponudnika
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naročnika. 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 ali zlorabi prenos, 
naročnikom izplačajo nadomestilo.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Obrazložitev

To bi nadomestilo predlog spremembe 35 iz osnutka mnenja.

Predlog spremembe 321
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 f (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2f) Člen 30(4) se nadomesti z naslednjim:
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 
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 

Pristojni nacionalni organi lahko brez 
poseganja v prvi pododstavek določijo 
celovit postopek menjave in prenosa 
številk, ob tem pa upoštevajo smernice 
organa BEREC. Pri tem upoštevajo 
zaščito končnega uporabnika med 
postopkom menjave in potrebo po 
zagotovitvi učinkovitosti takega postopka. 
Prekinitev storitve med postopkom prenosa 
številke v vsakem primeru ne sme biti 
daljša od enega delovnega dneva. Končnih 
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zaščito naročnikov v celotnem postopku 
zamenjave ponudnika in poskrbijo, da se 
ponudnik ne zamenja proti volji
naročnika.

uporabnikov ni dopustno 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 ali zlorabi prenos, 
naročnikom izplačajo nadomestilo.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:EN:PDF)

Obrazložitev

Spremembe v skladu s predlogom poročevalca. Vendar prenos številk ni vedno izvedljiv v 
enem dnevu po sklenitvi take pogodbe. Prvič, so primeri, kjer lahko obstaja izrecen dogovor, 
da se prenos opravi pozneje, in drugič, v izjemnih primerih, odvisno od vključene fiksne 
omrežne infrastrukture, lahko postopek prenosa zahteva tehnična dela na terenu, ki bi bila 
težko izvedljiva pravočasno. 

Predlog spremembe 322
Regina Bastos

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1– točka 2 g (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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. Končnih uporabnikov 
ni dopustno preklopiti na drugega 
ponudnika proti njihovi volji.

Or. pt
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Obrazložitev

Prenos tega besedila iz predloga uredbe (člen 30(4)) v Direktivo o univerzalnih storitvah 
pojasnjuje obveznosti operaterjev v postopku prenosa številke.

Predlog spremembe 323
Regina Bastos

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 h (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice od ponudnikov javnih 
elektronskih komunikacij, ki s preklopom 
zamujajo ali ga zlorabijo, med drugim 
tako, da informacij, potrebnih za prenos, 
ne zagotovijo pravočasno, zahtevajo, da 
končnim uporabnikom, ki so bili 
izpostavljeni taki zamudi ali zlorabi, 
plačajo nadomestilo.

Or. pt

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti se ta pravila prenesejo iz predloga uredbe v Direktivo o univerzalnih 
storitvah.

Predlog spremembe 324
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 i (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2i) V členu 30 se doda naslednji 
odstavek:
„5a. Če paket storitev, ki se ponujajo 
potrošnikom, vključuje vsaj povezavo do 
elektronskega komunikacijskega omrežja 
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ali elektronske komunikacijske storitve, se 
ta člen uporablja skupno, kjer je to 
ustrezno, za te dele paketa in poleg tega 
tudi ločeno od vseh zadevnih ustreznih 
pravil, ki se nanašajo na paketno linearno 
radiodifuzno storitev.“ 

Or. en

Predlog spremembe 325
Christian Engström

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vstavi se naslednji člen 4a: črtano
Člen 4a
1. Ta člen se uporablja za ponudnike 
gostovanja, ki: 
(a) vedno in za vse maloprodajne pakete, 
ki vključujejo regulirane storitve 
gostovanja, zaračunavajo veljavne 
domače cene tako za domače storitve kot 
tudi za regulirane storitve gostovanja po 
vsej Uniji, kot če bi se regulirane storitve 
gostovanja uporabljale na domačem 
omrežju; in
(b) prek svojih omrežij ali na podlagi 
dvostranskih ali večstranskih sporazumov 
o gostovanju z drugimi ponudniki 
gostovanja zagotovijo, da določbe iz točke 
(a) upošteva najmanj eden ponudnik 
gostovanja v vseh državah članicah. 
2. Odstavki 1, 6 in 7 ne izključujejo 
možnosti ponudnika gostovanja, da s 
sklicevanjem na merilo razumne uporabe 
omeji porabo reguliranih maloprodajnih 
storitev gostovanja po veljavnih cenah 
domačih storitev. Merilo razumne porabe 
se uporablja tako, da se potrošnikom, ki 
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uporabljajo različne domače 
maloprodajne pakete ponudnika 
gostovanja, omogoči, da brez težav isti 
tipični vzorec domače porabe, ki ga 
uporabljajo pri domačih maloprodajnih 
paketih, uporabijo tudi na rednih 
potovanjih po Uniji. Ponudnik 
gostovanja, ki uporabi to možnost, objavi 
podrobne kvantificirane podatke o načinu 
uporabe merila razumne uporabe v skladu 
s členom 25(1)(b] Uredbe št. XXX/2014 
ter jih v skladu s členom 26(1)(b) in (c) 
navedene uredbe vključi v svoje pogodbe, 
pri čemer se sklicuje na glavne cene, 
količino ali druge parametre zadevnega 
maloprodajnega paketa.
Po posvetovanju z deležniki in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo BEREC do 31. 
decembra 2014 določi splošne smernice za 
uporabo merila razumne uporabe v 
maloprodajnih pogodbah s ponudniki 
gostovanja, ki uporablja ta člen. BEREC 
določi take smernice s sklicevanjem na 
splošni cilj iz prvega pododstavka in 
upošteva zlasti razvoj cenovnih vzorcev in 
vzorcev porabe v državah članicah, 
stopnjo konvergence domačih cenovnih 
ravni v Uniji, vse opazne učinke 
gostovanja po cenah domačih storitev na 
razvoj takih cen in razvoj veleprodajnih 
cen gostovanja za neuravnotežen promet 
med ponudniki gostovanja.
Pristojni nacionalni regulativni organ 
spremlja in nadzoruje uporabo merila 
razumne uporabe, pri čemer čim bolj 
upošteva splošne smernice BEREC, ko se 
sprejmejo, in zagotavlja, da se ne 
uporabljajo neprimerni pogoji.
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 
v zameno ponudi druge ugodnosti. 



PE524.526v01-00 210/238 AM\1010616SL.doc

SL

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.
4. Regulirane maloprodajne pristojbine 
gostovanja iz členov 8, 10 in 13 se ne 
uporabljajo za storitve gostovanja, ki jih 
ponuja ponudnik gostovanja, ki uporablja 
ta člen, kolikor se te zaračunajo v višini 
veljavnih pristojbin za domače storitve. 
Če ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, za uporabo reguliranih storitev 
gostovanja, ki presegajo razumno 
uporabo takih storitev v skladu z 
odstavkom 2, zaračunava pristojbine, ki se 
razlikujejo od veljavnih cen domačih 
storitev, ali če se posamezni končni 
uporabnik izrecno odreče ugodnosti cen 
domačih storitev za regulirane storitve 
gostovanja v skladu z odstavkom 3, 
pristojbine za navedene regulirane 
storitve gostovanja ne presegajo 
maloprodajnih pristojbin gostovanja iz 
členov 8, 10 in 13. 
5. Ponudnik gostovanja, ki želi uporabiti 
ta člen, o svoji izjavi in vseh dvostranskih 
ali večstranskih sporazumih, na podlagi 
katerih izpolnjuje pogoje iz odstavka 1, ter 
vseh spremembah v zvezi z njimi uradno 
obvesti urad BEREC. Ponudnik 
gostovanja, ki uradno obvesti BEREC, v 
svoje obvestilo vključi dokaz o dogovoru o 
takem obvestilu s strani vseh pogodbenih 
partnerjev dvostranskih ali večstranskih 
sporazumov o gostovanju, o katerih se 
uradno obvesti BEREC. 
6. V obdobju od 1. julija 2014 do 30. 
junija 2016 se ta člen uporablja za 
ponudnike gostovanja, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz odstavka 1, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
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(a) ponudnik gostovanja urad BEREC v 
skladu z odstavkom 5 uradno obvesti o 
svoji izjavi in vseh zadevnih dvostranskih 
ali večstranskih sporazumih o gostovanju, 
pri čemer se izrecno sklicuje na ta 
odstavek;
(b) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da pogoje iz točk (c), (d) in (e) izpolnjuje v 
vsaj 17 državah članicah, ki predstavljajo 
70 % prebivalstva Unije;
(c) ponudnik gostovanja in pogodbeni 
partnerji iz točke (b) se zavežejo, da bodo 
najpozneje od 1. julija 2014 ali od datuma 
uradnega obvestila, če je njegov datum 
poznejši od prvega, zagotavljali in aktivno 
ponujali vsaj en maloprodajni paket s 
tarifno opcijo, pri kateri se tako za 
domače storitve kot tudi regulirane 
storitve gostovanja po vsej Uniji 
uporabljajo veljavne cene za domače 
storitve, kot če bi se regulirane storitve 
gostovanja uporabljale na domačem 
omrežju;
(d) ponudnik gostovanja in pogodbeni 
partnerji iz točke (b) se zavežejo, da bodo 
najpozneje od 1. julija 2015 ali od datuma 
uradnega obvestila, če je njegov datum 
poznejši od prvega, zagotavljali in aktivno 
ponujali takšne tarifne opcije v 
maloprodajnih paketih, ki jih je 
1. januarja istega leta uporabljalo vsaj 
50 % njihovih strank;
(e) ponudnik gostovanja in pogodbeni 
partnerji iz točke (b) se zavežejo, da bodo 
najpozneje od 1. julija 2016 pri vseh 
maloprodajnih paketih upoštevali določbe 
iz odstavka 1(b).
Ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, in pogodbeni partnerji iz točke (b) se 
lahko namesto zaveze iz točke (d) 
zavežejo, da od 1. julija 2015 ali od 
uradnega obvestila, če je njegov datum 
poznejši od prvega, vse dodatne 
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pristojbine, ki se v njihovih različnih 
maloprodajnih paketih zaračunajo poleg 
veljavnih cen za domače storitve, skupaj 
znašajo največ 50 % pristojbin, ki so 
veljale za navedene pakete 1. januarja 
2015, ne glede na to, ali se takšne dodatne 
pristojbine zaračunajo na enoto, kot so 
govorna minuta ali megabajti, na obdobje, 
na primer na dan ali teden gostovanja, ali 
na kateri koli drug način oz. kombinacijo 
načinov. Ponudniki gostovanja, ki 
uporabijo določbe iz te točke, 
nacionalnemu regulativnemu organu 
dokažejo, da izpolnjujejo zahtevo po 50-
odstotnem zmanjšanju dodatnih 
pristojbin, in predložijo vse potrebne 
dokaze, ki se od njih zahtevajo. 
Če ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, o svoji izjavi in vseh zadevnih 
dvostranskih ali večstranskih sporazumih 
o gostovanju v skladu s točko (d) prvega 
pododstavka uradno obvesti urad BEREC 
in zato zanj velja ta odstavek, se ponudnik 
gostovanja, ki uradno obvesti BEREC, in 
vsi pogodbeni partnerji po točki (b) 
zavežejo, da bodo vsaj do 1. julija 2018 
izpolnjevali zaveze v skladu s točkami (c), 
(d) in (e) prvega pododstavka, vključno z 
vsemi drugimi zavezami v skladu s točko 
(d) navedenega pododstavka.
7. V obdobju od 1. julija 2014 do 30. 
junija 2016 se ta člen uporablja za 
ponudnike gostovanja, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz odstavka 1, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
(a) ponudnik gostovanja urad BEREC v 
skladu z odstavkom 5 uradno obvesti o 
svoji izjavi in vseh zadevnih dvostranskih 
ali večstranskih sporazumih o gostovanju, 
pri čemer se izrecno sklicuje na ta 
odstavek;
(b) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da najpozneje od 1. julija 2014 ali od 
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datuma uradnega obvestila, če je njegov 
datum poznejši od prvega, pogoje iz 
odstavka 1(a) izpolnjuje v vsaj 10 državah 
članicah, ki predstavljajo 30 % 
prebivalstva Unije, in sicer;
(c) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da najpozneje od 1. julija 2015 ali od 
datuma uradnega obvestila, če je njegov 
datum poznejši od prvega, pogoje iz 
odstavka 1(a) izpolnjuje v vsaj 14 državah 
članicah, ki predstavljajo 50 % 
prebivalstva Unije;
(d) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da najpozneje od 1. julija 2016 ali od 
datuma uradnega obvestila, če je njegov 
datum poznejši od prvega, pogoje iz 
odstavka 1(a) izpolnjuje v vsaj 17 državah 
članicah, ki predstavljajo 70 % 
prebivalstva Unije;
Če ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, o svoji izjavi in zadevnih 
dvostranskih ali večstranskih sporazumih 
o gostovanju uradno obvesti urad BEREC 
v skladu s točko (a) prvega pododstavka in 
zato zanj velja ta odstavek, se ponudnik 
gostovanja, ki uradno obvesti BEREC, in 
pogodbeni partnerji iz točke (b) zavežejo, 
da bodo v skladu s svojimi zavezami 
izpolnjevali pogoje iz odstavka 1(a) 
najmanj do 1. julija 2018.
8. Ponudniki gostovanja se v dobri veri 
pogajajo o ureditvah za pripravo 
dvostranskih ali večstranskih sporazumov 
o gostovanju pod enakopravnimi in 
razumnimi pogoji, pri čemer upoštevajo 
cilj, da naj bi taki sporazumi z drugimi 
ponudniki gostovanja omogočali virtualno 
razširitev pokrivanja domačega omrežja 
in vzdržno zagotavljanje reguliranih 
maloprodajnih storitev gostovanja s strani 
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ponudnikov gostovanja, ki uporabljajo ta 
člen, na isti cenovni ravni kot njihovih 
domačih mobilnih komunikacijskih 
storitev. 
9. Z izjemo odstavka 1 se od 1. julija 2016 
ta člen uporablja za ponudnike 
gostovanja, ki uporabljajo ta člen, če ti 
dokažejo, da so si v vseh državah članicah 
v dobri veri prizadevali za vzpostavitev ali 
razširitev dvostranskega ali večstranskega 
sporazuma o gostovanju pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, če še ne izpolnjujejo 
zahtev iz odstavka 1 in nobenemu od njih 
ni uspelo skleniti dvostranskega ali 
večstranskega sporazuma o gostovanju s 
ponudnikom gostovanja v eni ali več 
državah članicah, pod pogojem, da 
upoštevajo določbo o minimalnem 
pokrivanju iz odstavka 6(b) ter vse druge 
ustrezne določbe tega člena. V teh 
primerih si ponudniki gostovanja, ki 
uporabljajo ta člen, še naprej prizadevajo 
določiti razumne pogoje za sklenitev 
sporazuma o gostovanju s ponudnikom 
gostovanja iz nezastopane države članice.
10. Če je alternativni ponudnik 
gostovanja stranki domačega ponudnika v 
skladu s členom 4(1) že odobril dostop in 
je že opravil potrebne naložbe za 
uporabnike, se člen 4(7) za take domače 
ponudnike ne uporablja v prehodnem 
triletnem obdobju. Prehodno obdobje ne 
posega v obveznost upoštevanja 
morebitnega daljšega pogodbenega 
obdobja, ki se dogovori z alternativnim 
ponudnikom gostovanja.
11. Ta člen ne posega v uporabo pravil 
Unije o konkurenci za dvostranske in 
večstranske sporazume o gostovanju.�

Or. en

Predlog spremembe 326
Grofica Róża Thun Und Hohenstein



AM\1010616SL.doc 215/238 PE524.526v01-00

SL

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vstavi se naslednji člen 4a: črtano
Člen 4a

1. Ta člen se uporablja za ponudnike 
gostovanja, ki:
(a) vedno in za vse maloprodajne pakete, 
ki vključujejo regulirane storitve 
gostovanja, zaračunavajo veljavne 
domače cene tako za domače storitve kot 
tudi za regulirane storitve gostovanja po 
vsej Uniji, kot če bi se regulirane storitve 
gostovanja uporabljale na domačem 
omrežju; in
(b) prek svojih omrežij ali na podlagi 
dvostranskih ali večstranskih sporazumov 
o gostovanju z drugimi ponudniki 
gostovanja zagotovijo, da določbe iz točke 
(a) upošteva najmanj eden ponudnik 
gostovanja v vseh državah članicah. 
2. Odstavki 1, 6 in 7 ne izključujejo 
možnosti ponudnika gostovanja, da s 
sklicevanjem na merilo razumne uporabe 
omeji porabo reguliranih maloprodajnih 
storitev gostovanja po veljavnih cenah 
domačih storitev. Merilo razumne porabe 
se uporablja tako, da se potrošnikom, ki 
uporabljajo različne domače 
maloprodajne pakete ponudnika 
gostovanja, omogoči, da brez težav isti 
tipični vzorec domače porabe, ki ga 
uporabljajo pri domačih maloprodajnih 
paketih, uporabijo tudi na rednih 
potovanjih po Uniji. Ponudnik 
gostovanja, ki uporabi to možnost, objavi 
podrobne kvantificirane podatke o načinu 
uporabe merila razumne uporabe v skladu 
s členom 25(1)(b] Uredbe št. XXX/2014 
ter jih v skladu s členom 26(1)(b) in (c) 
navedene uredbe vključi v svoje pogodbe, 
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pri čemer se sklicuje na glavne cene, 
količino ali druge parametre zadevnega 
maloprodajnega paketa.
Po posvetovanju z deležniki in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo BEREC do 31. 
decembra 2014 določi splošne smernice za 
uporabo merila razumne uporabe v 
maloprodajnih pogodbah s ponudniki 
gostovanja, ki uporablja ta člen. BEREC 
določi take smernice s sklicevanjem na 
splošni cilj iz prvega pododstavka in 
upošteva zlasti razvoj cenovnih vzorcev in 
vzorcev porabe v državah članicah, 
stopnjo konvergence domačih cenovnih 
ravni v Uniji, vse opazne učinke 
gostovanja po cenah domačih storitev na 
razvoj takih cen in razvoj veleprodajnih 
cen gostovanja za neuravnotežen promet 
med ponudniki gostovanja.
Pristojni nacionalni regulativni organ 
spremlja in nadzoruje uporabo merila 
razumne uporabe, pri čemer čim bolj 
upošteva splošne smernice BEREC, ko se 
sprejmejo, in zagotavlja, da se ne 
uporabljajo neprimerni pogoji.
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 
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.
4. Regulirane maloprodajne pristojbine 
gostovanja iz členov 8, 10 in 13 se ne 
uporabljajo za storitve gostovanja, ki jih 
ponuja ponudnik gostovanja, ki uporablja 
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ta člen, kolikor se te zaračunajo v višini 
veljavnih pristojbin za domače storitve. 
Če ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, za uporabo reguliranih storitev 
gostovanja, ki presegajo razumno 
uporabo takih storitev v skladu z 
odstavkom 2, zaračunava pristojbine, ki se 
razlikujejo od veljavnih cen domačih 
storitev, ali če se posamezni končni 
uporabnik izrecno odreče ugodnosti cen 
domačih storitev za regulirane storitve 
gostovanja v skladu z odstavkom 3, 
pristojbine za navedene regulirane 
storitve gostovanja ne presegajo 
maloprodajnih pristojbin gostovanja iz 
členov 8, 10 in 13. 
5. Ponudnik gostovanja, ki želi uporabiti 
ta člen, o svoji izjavi in vseh dvostranskih 
ali večstranskih sporazumih, na podlagi 
katerih izpolnjuje pogoje iz odstavka 1, ter 
vseh spremembah v zvezi z njimi uradno 
obvesti urad BEREC. Ponudnik 
gostovanja, ki uradno obvesti BEREC, v 
svoje obvestilo vključi dokaz o dogovoru o 
takem obvestilu s strani vseh pogodbenih 
partnerjev dvostranskih ali večstranskih 
sporazumov o gostovanju, o katerih se 
uradno obvesti BEREC. 
6. V obdobju od 1. julija 2014 do 30. 
junija 2016 se ta člen uporablja za 
ponudnike gostovanja, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz odstavka 1, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
(a) ponudnik gostovanja urad BEREC v 
skladu z odstavkom 5 uradno obvesti o 
svoji izjavi in vseh zadevnih dvostranskih 
ali večstranskih sporazumih o gostovanju, 
pri čemer se izrecno sklicuje na ta 
odstavek;
(b) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da pogoje iz točk (c), (d) in (e) izpolnjuje v 
vsaj 17 državah članicah, ki predstavljajo 
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70 % prebivalstva Unije;
(c) ponudnik gostovanja in pogodbeni 
partnerji iz točke (b) se zavežejo, da bodo 
najpozneje od 1. julija 2014 ali od datuma 
uradnega obvestila, če je njegov datum 
poznejši od prvega, zagotavljali in aktivno 
ponujali vsaj en maloprodajni paket s 
tarifno opcijo, pri kateri se tako za 
domače storitve kot tudi regulirane 
storitve gostovanja po vsej Uniji 
uporabljajo veljavne cene za domače 
storitve, kot če bi se regulirane storitve 
gostovanja uporabljale na domačem 
omrežju;
(d) ponudnik gostovanja in pogodbeni 
partnerji iz točke (b) se zavežejo, da bodo 
najpozneje od 1. julija 2015 ali od datuma 
uradnega obvestila, če je njegov datum 
poznejši od prvega, zagotavljali in aktivno 
ponujali takšne tarifne opcije v 
maloprodajnih paketih, ki jih je 
1. januarja istega leta uporabljalo vsaj 
50 % njihovih strank;
(e) ponudnik gostovanja in pogodbeni 
partnerji iz točke (b) se zavežejo, da bodo 
najpozneje od 1. julija 2016 pri vseh 
maloprodajnih paketih upoštevali določbe 
iz odstavka 1(b).
Ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, in pogodbeni partnerji iz točke (b) se 
lahko namesto zaveze iz točke (d) 
zavežejo, da od 1. julija 2015 ali od 
uradnega obvestila, če je njegov datum 
poznejši od prvega, vse dodatne 
pristojbine, ki se v njihovih različnih 
maloprodajnih paketih zaračunajo poleg 
veljavnih cen za domače storitve, skupaj 
znašajo največ 50 % pristojbin, ki so 
veljale za navedene pakete 1. januarja 
2015, ne glede na to, ali se takšne dodatne 
pristojbine zaračunajo na enoto, kot so 
govorna minuta ali megabajti, na obdobje, 
na primer na dan ali teden gostovanja, ali 
na kateri koli drug način oz. kombinacijo 
načinov. Ponudniki gostovanja, ki 
uporabijo določbe iz te točke, 
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nacionalnemu regulativnemu organu 
dokažejo, da izpolnjujejo zahtevo po 50-
odstotnem zmanjšanju dodatnih 
pristojbin, in predložijo vse potrebne 
dokaze, ki se od njih zahtevajo.
Če ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, o svoji izjavi in vseh zadevnih 
dvostranskih ali večstranskih sporazumih 
o gostovanju v skladu s točko (d) prvega 
pododstavka uradno obvesti urad BEREC 
in zato zanj velja ta odstavek, se ponudnik 
gostovanja, ki uradno obvesti BEREC, in 
vsi pogodbeni partnerji po točki (b) 
zavežejo, da bodo vsaj do 1. julija 2018 
izpolnjevali zaveze v skladu s točkami (c), 
(d) in (e) prvega pododstavka, vključno z 
vsemi drugimi zavezami v skladu s točko 
(d) navedenega pododstavka.
7. V obdobju od 1. julija 2014 do 30. 
junija 2016 se ta člen uporablja za 
ponudnike gostovanja, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz odstavka 1, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
(a) ponudnik gostovanja urad BEREC v 
skladu z odstavkom 5 uradno obvesti o 
svoji izjavi in vseh zadevnih dvostranskih 
ali večstranskih sporazumih o gostovanju, 
pri čemer se izrecno sklicuje na ta 
odstavek;
(b) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da najpozneje od 1. julija 2014 ali od 
datuma uradnega obvestila, če je njegov 
datum poznejši od prvega, pogoje iz 
odstavka 1(a) izpolnjuje v vsaj 10 državah 
članicah, ki predstavljajo 30 % 
prebivalstva Unije, in sicer;
(c) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da najpozneje od 1. julija 2015 ali od 
datuma uradnega obvestila, če je njegov 
datum poznejši od prvega, pogoje iz 
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odstavka 1(a) izpolnjuje v vsaj 14 državah 
članicah, ki predstavljajo 50 % 
prebivalstva Unije;
(d) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da najpozneje od 1. julija 2016 ali od 
datuma uradnega obvestila, če je njegov 
datum poznejši od prvega, pogoje iz 
odstavka 1(a) izpolnjuje v vsaj 17 državah 
članicah, ki predstavljajo 70 % 
prebivalstva Unije;
Če ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, o svoji izjavi in zadevnih 
dvostranskih ali večstranskih sporazumih 
o gostovanju uradno obvesti urad BEREC 
v skladu s točko (a) prvega pododstavka in 
zato zanj velja ta odstavek, se ponudnik 
gostovanja, ki uradno obvesti BEREC, in 
pogodbeni partnerji iz točke (b) zavežejo, 
da bodo v skladu s svojimi zavezami 
izpolnjevali pogoje iz odstavka 1(a) 
najmanj do 1. julija 2018.
8. Ponudniki gostovanja se v dobri veri 
pogajajo o ureditvah za pripravo 
dvostranskih ali večstranskih sporazumov 
o gostovanju pod enakopravnimi in 
razumnimi pogoji, pri čemer upoštevajo 
cilj, da naj bi taki sporazumi z drugimi 
ponudniki gostovanja omogočali virtualno 
razširitev pokrivanja domačega omrežja 
in vzdržno zagotavljanje reguliranih 
maloprodajnih storitev gostovanja s strani 
ponudnikov gostovanja, ki uporabljajo ta 
člen, na isti cenovni ravni kot njihovih 
domačih mobilnih komunikacijskih 
storitev. 
9. Z izjemo odstavka 1 se od 1. julija 2016 
ta člen uporablja za ponudnike 
gostovanja, ki uporabljajo ta člen, če ti 
dokažejo, da so si v vseh državah članicah 
v dobri veri prizadevali za vzpostavitev ali 
razširitev dvostranskega ali večstranskega 
sporazuma o gostovanju pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, če še ne izpolnjujejo 
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zahtev iz odstavka 1 in nobenemu od njih 
ni uspelo skleniti dvostranskega ali 
večstranskega sporazuma o gostovanju s 
ponudnikom gostovanja v eni ali več 
državah članicah, pod pogojem, da 
upoštevajo določbo o minimalnem 
pokrivanju iz odstavka 6(b) ter vse druge 
ustrezne določbe tega člena. V teh 
primerih si ponudniki gostovanja, ki 
uporabljajo ta člen, še naprej prizadevajo 
določiti razumne pogoje za sklenitev 
sporazuma o gostovanju s ponudnikom 
gostovanja iz nezastopane države članice.
10. Če je alternativni ponudnik 
gostovanja stranki domačega ponudnika v 
skladu s členom 4(1) že odobril dostop in 
je že opravil potrebne naložbe za 
uporabnike, se člen 4(7) za take domače 
ponudnike ne uporablja v prehodnem 
triletnem obdobju. Prehodno obdobje ne 
posega v obveznost upoštevanja 
morebitnega daljšega pogodbenega 
obdobja, ki se dogovori z alternativnim 
ponudnikom gostovanja.
11. Ta člen ne posega v uporabo pravil 
Unije o konkurenci za dvostranske in 
večstranske sporazume o gostovanju.�

Or. en

Predlog spremembe 327
Christian Engström

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

črtano
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maloprodajnem paketu za regulirane 
storitve gostovanja uporabljajo veljavne 
cene domačih storitev, če jim ta ponudnik 
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.

Or. en

Predlog spremembe 328
Christian Engström

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4a) Člen 7 se nadomesti 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 2012 ne presega 0,10 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

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 2014 zniža na
0,04 EUR ter brez poseganja v člen 19 
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ter brez poseganja v člen 19 ostane 0,05
EUR do 30. junija 2022.

ostane 0,04 EUR do 30. junija 2022.

3. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se izračuna z deljenjem 
skupnega prejetega prihodka iz gostovanja 
na veleprodajni ravni s skupnim številom 
minut gostovanja na veleprodajni ravni, ki 
jih je zadevni operater dejansko porabil za 
zagotavljanje gostujočih klicev na 
veleprodajni ravni znotraj Unije v 
zadevnem obdobju, ki se izračuna na 
podlagi sekundnega intervala, pri čemer se 
upošteva možnost, da operater obiskanega 
omrežja uporabi začetno najkrajše obdobje
zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund.

3. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se izračuna z deljenjem 
skupnega prejetega prihodka iz gostovanja 
na veleprodajni ravni s skupnim številom 
minut gostovanja na veleprodajni ravni, ki 
jih je zadevni operater dejansko porabil za 
zagotavljanje gostujočih klicev na 
veleprodajni ravni znotraj Unije v 
zadevnem obdobju, ki se izračuna na 
podlagi sekundnega intervala. Operater 
obiskanega omrežja ne uporabi začetnega 
najkrajšega obdobja zaračunavanja.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 329
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

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:

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 

2. Povprečna veleprodajna cena iz
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna za 
dvanajstmesečno obdobje ali katero koli 
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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.

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 takšna do 30. junija 
2022.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

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 330
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 4 b (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 7a (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 dalje uporabnikom gostovanja ne 
zaračunavajo nobenih dodatnih pristojbin 
v primerjavi s cenami mobilnih 
komunikacijskih storitev na domači ravni 
za vse regulirane gostujoče odhodne ali 
dohodne klice, za vsa regulirana 
gostujoča poslana sporočila SMS ali za 
vse uporabljene regulirane storitve 
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podatkovnega gostovanja, ne glede na 
ukrepe, sprejete za preprečevanje 
nepravilne ali goljufive uporabe.“

Or. en

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 
telekomunikacij v EU zagotovijo enaki konkurenčni pogoji. 

Predlog spremembe 331
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 – točka a
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od 1. julija 2013 se lahko maloprodajna 
cena (brez DDV) govorne evropske tarife, 
ki jo ponudnik storitev gostovanja lahko 
zaračuna uporabniku gostovanja za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, razlikuje za vsak gostujoči klic, 
vendar ne presega 0,24 EUR na minuto za 
vse odhodne klice oziroma 0,07 EUR na 
minuto za vse prihodne klice. Najvišja 
maloprodajna cena za odhodne klice se 1. 
julija 2014 zniža na 0,19 EUR. Ne glede 
na ukrepe, sprejete za preprečevanje 
nepravilne ali goljufive uporabe, 
ponudniki storitev gostovanja od 1. julija 
2014 gostujočim uporabnikom ne 
zaračunavajo prejetih klicev. Brez 
poseganja v člen 19 te najvišje 
maloprodajne cene za govorno evropsko 
tarifo ostanejo veljavne do 30. junija 2017.

„2. Od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) govorne 
evropske tarife, ki jo ponudnik storitev 
gostovanja lahko zaračuna uporabniku 
gostovanja za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, razlikuje za vsak 
gostujoči klic, vendar ne presega 0,15 EUR
na minuto za vse odhodne klice oziroma
0,05 EUR na minuto za vse prihodne klice.
Najvišja maloprodajna cena za odhodne 
klice se 1. julija 2014 zniža na 0,1 EUR in 
najvišja maloprodajna cena za dohodne 
klice se 1. julija 2014 zniža na 0,03 EUR.
Brez poseganja v člen 19 te najvišje 
maloprodajne cene za govorno evropsko 
tarifo ostanejo veljavne do 30. junija 
2017.“
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 332
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 – točka a
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od 1. julija 2013 se lahko maloprodajna 
cena (brez DDV) govorne evropske tarife, 
ki jo ponudnik storitev gostovanja lahko 
zaračuna uporabniku gostovanja za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, razlikuje za vsak gostujoči klic, 
vendar ne presega 0,24 EUR na minuto za 
vse odhodne klice oziroma 0,07 EUR na 
minuto za vse prihodne klice. Najvišja 
maloprodajna cena za odhodne klice se 1. 
julija 2014 zniža na 0,19 EUR. Ne glede 
na ukrepe, sprejete za preprečevanje 
nepravilne ali goljufive uporabe, 
ponudniki storitev gostovanja od 1. julija 
2014 gostujočim uporabnikom ne 
zaračunavajo prejetih klicev. Brez 
poseganja v člen 19 te najvišje 
maloprodajne cene za govorno evropsko 
tarifo ostanejo veljavne do 30. junija 
2017.�

2. Od 1. julija 2013 se lahko maloprodajna 
cena (brez DDV) govorne evropske tarife, 
ki jo ponudnik storitev gostovanja lahko 
zaračuna uporabniku gostovanja za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, razlikuje za vsak gostujoči klic, 
vendar ne presega 0,24 EUR na minuto za 
vse odhodne klice oziroma 0,07 EUR na 
minuto za vse prihodne klice. Najvišja 
maloprodajna cena za odhodne klice se 1. 
julija 2014 zniža na 0,19 EUR in 1. julija 
2015 na 0,15 EUR, najvišja maloprodajna 
cena za dohodne klice pa se 1. julija 2014 
zniža na 0,05 EUR in 1. julija 2015 na 
0,03 EUR. Te najvišje maloprodajne cene 
za govorno evropsko tarifo ostanejo 
veljavne do 30. junija 2016. Ne glede na 
ukrepe, sprejete za preprečevanje 
nepravilne ali goljufive uporabe, 
ponudniki storitev gostovanja od 1. julija 
2016 gostujočim uporabnikom ne 
zaračunavajo prejetih klicev.

Or. en

Predlog spremembe 333
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 – točka b
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Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(b) tretji pododstavek se nadomesti 
z naslednjim:

črtano

Vsak ponudnik storitev gostovanja 
gostujočim uporabnikom zaračuna 
zagotavljanje reguliranih gostujočih 
klicev, za katere se uporablja govorna 
evropska tarifa, na podlagi sekund.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 334
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 – točka ba (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ba) četrti pododstavek se nadomesti z 
naslednjim:

Ponudnik storitev gostovanja lahko za 
odhodne klice, za katere velja evrotarifa za 
govor, uporabi začetno najkrajše obdobje
zaračunavanja, ki ne presega 30 sekund.

„Ponudnik storitev gostovanja za odhodne 
klice, za katere velja evrotarifa za govor,
ne sme uporabiti začetnega najkrajšega 
obdobja zaračunavanja.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 335
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 a (novo)
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Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 9 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5a) Člen 9(1) se črta;
1. Od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo operater 
obiskanega omrežja lahko zaračuna za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS, ki izvira iz tega 
obiskanega omrežja, ne presega 0,03 EUR 
na sporočilo SMS. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža 
na 0,02 EUR ter brez poseganja v člen 19 
ostane 0,02 EUR do 30. junija 2022.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 336
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 b (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 10 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5b) Člen 10(2) se nadomesti z 
naslednjim:

2. Od 1. julija 2012 se lahko maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za SMS, ki jo 
lahko ponudnik storitev gostovanja 
zaračuna svojemu uporabniku gostovanja 
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje ta uporabnik 
gostovanja, razlikuje za vsako regulirano 
gostujoče sporočilo SMS, in ne presega
0,09 EUR. Ta najvišja cena se 1. julija
2013 zniža na 0,08 EUR in od 1. julija 
2014 na 0,06 EUR ter brez poseganja v 
člen 19 ostane 0,06 EUR do 30. junija 

„2. Od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za SMS, ki jo lahko ponudnik storitev 
gostovanja zaračuna svojemu uporabniku 
gostovanja za zagotavljanje reguliranih 
gostujočih sporočil SMS, ki jih pošlje ta 
uporabnik gostovanja, razlikuje za vsako 
regulirano gostujoče sporočilo SMS, in ne 
presega 0,07 EUR. Ta najvišja cena se 1. 
julija 2014 zniža na 0,05 EUR ter brez 
poseganja v člen 19 ostane 0,05 EUR do 
30. junija 2017.“
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2017.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 337
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 b (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 10 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5b) Člen 10(2) se nadomesti z 
naslednjim:

2. Od 1. julija 2012 se lahko maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za SMS, ki jo 
lahko ponudnik storitev gostovanja 
zaračuna svojemu uporabniku gostovanja 
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje ta uporabnik 
gostovanja, razlikuje za vsako regulirano 
gostujoče sporočilo SMS, in ne presega
0,09 EUR. Ta najvišja cena se 1. julija
2013 zniža na 0,08 EUR in od 1. julija
2014 na 0,06 EUR ter brez poseganja v 
člen 19 ostane 0,06 EUR do 30. junija
2017.

„2. Od 1. julija 2013 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za SMS, ki jo lahko ponudnik storitev 
gostovanja zaračuna svojemu uporabniku 
gostovanja za zagotavljanje reguliranih 
gostujočih sporočil SMS, ki jih pošlje ta 
uporabnik gostovanja, razlikuje za vsako 
regulirano gostujoče sporočilo SMS, in ne 
presega 0,08 EUR. Ta najvišja cena se 1. 
julija 2014 zniža na 0,06 EUR in od 1. 
julija 2015 na 0,04 EUR ter ostane 0,04
EUR do 30. junija 2016.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 338
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

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

(5c) 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.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 339
Christian Engström

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5c) 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 

„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 10 EUR za gigabajt prenesenih 
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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.

podatkov ter brez poseganja v člen 19 
ostane 10 EUR za gigabajt prenesenih 
podatkov do 30. junija 2022.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 340
Christian Engström

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 d (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5d) V členu 13(2) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

2. Od 1. julija 2012 maloprodajna cena
(brez DDV) evrotarife za prenos podatkov, 
ki jo lahko ponudnik storitev gostovanja 
zaračuna svojemu uporabniku gostovanja 
za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,70 
EUR za porabljen megabajt. Najvišja 
maloprodajna cena za uporabljene podatke 
se 1. julija 2013 zniža na 0,45 EUR za 
porabljen megabajt ter 1. julija 2014 na 
0,20 EUR za porabljen megabajt ter brez 
poseganja v člen 19 ostane 0,20 EUR za 
porabljen megabajt do 30. junija 2017.

„2. Od 1. julija 2012 maloprodajna cena
(brez DDV) evrotarife za prenos podatkov, 
ki jo lahko ponudnik storitev gostovanja 
zaračuna svojemu uporabniku gostovanja 
za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,70 
EUR za porabljen megabajt. Najvišja 
maloprodajna cena za uporabljene podatke 
se 1. julija 2014 zniža na 20 EUR za 
porabljen gigabajt ter brez poseganja v 
člen 19 ostane 20 EUR za porabljen
gigabajt do 30. junija 2017.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)
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Predlog spremembe 341
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 37 – točka 5 d (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5d) V členu 13(2) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

2. Od 1. julija 2012 maloprodajna cena
(brez DDV) evrotarife za prenos podatkov, 
ki jo lahko ponudnik storitev gostovanja 
zaračuna svojemu uporabniku gostovanja 
za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,70
EUR za porabljen megabajt. Najvišja 
maloprodajna cena za uporabljene podatke 
se 1. julija 2013 zniža na 0,45 EUR za 
porabljen megabajt ter 1. julija 2014 na 
0,20 EUR za porabljen megabajt ter brez 
poseganja v člen 19 ostane 0,20 EUR za 
porabljen megabajt do 30. junija 2017.

„2. Od 1. julija 2013 maloprodajna cena
(brez DDV) evrotarife za prenos podatkov, 
ki jo lahko ponudnik storitev gostovanja 
zaračuna svojemu uporabniku gostovanja 
za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,45
EUR za porabljen megabajt. Najvišja 
maloprodajna cena za uporabljene podatke 
se 1. julija 2014 zniža na 0,20 EUR za 
porabljen megabajt ter 1. julija 2015 na 
0,10 EUR za porabljen megabajt ter ostane
0,10 EUR za porabljen megabajt do 30. 
junija 2016.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 342
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

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:
Komisija pregleda delovanje te uredbe in 
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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 
maloprodajnih paketih za razumno 
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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.

Or. en

Predlog spremembe 343
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

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 in 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu v 
skladu z odstavki 2 do 6.

1a. Komisija do 31. septembra 2015 po 
javnem posvetovanju poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu, ali je treba 
spremeniti veljavnosti 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 celotni 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 (a) ali je konkurenca dovolj razvita, da je 
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upravičena ukinitev najvišjih 
maloprodajnih cen;

upravičena ukinitev najvišjih 
maloprodajnih cen;

(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 

(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 
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notranjem trgu za storitve gostovanja. notranjem trgu za storitve gostovanja.
2. Če je iz poročila razvidno, da strukturni 
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:

2. Če je iz poročila iz odstavka 2 razvidno, 
da je treba spremeniti veljavnosti 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 

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

Svetu vsaki dve leti predloži poročilo.
Vsako poročilo vključuje povzetek 
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.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Predlog spremembe 344
Christian Engström

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

Or. en

Predlog spremembe 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Priloga II
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MINIMALNI PARAMETRI 
EVROPSKIH POVEZLJIVOSTNIH 
IZDELKOV ASQ

črtano

Omrežni elementi in z njimi povezane 
informacije:
– opis povezljivostnega izdelka, ki se bo 
zagotavljal prek fiksnega omrežja, 
vključno s tehničnimi lastnostmi in 
sprejetjem vseh ustreznih standardov.
Omrežne funkcije:
– sporazum o povezljivosti, ki zagotavlja 
kakovost storitev med koncema in temelji 
na določenih parametrih, ki omogočajo 
zagotavljanje najmanj naslednjih 
storitvenih razredov:
– govorne in video klice;
– radiodifuzijo avdiovizualnih vsebin; in
– podatkovno-kritičnih aplikacij.

Or. de


