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Predlog spremembe 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Silvana Rapti 
(Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) O enotnem trgu telekomunikacijskih 
storitev ni mogoče govoriti, dokler so 
razlike med domačimi cenami in cenami 
gostovanja velike; zato bi moral biti glavni 
cilj te uredbe v celoti odpraviti cene 
gostovanja in vzpostaviti vseevropski trg 
mobilnih komunikacij.

Or. en

Predlog spremembe 31
Anna Hedh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) O enotnem trgu telekomunikacijskih 
storitev ni mogoče govoriti, dokler so 
razlike med domačimi cenami in cenami 
gostovanja velike. Zato bi moral biti 
glavni cilj te uredbe v celoti odpraviti cene 
gostovanja in vzpostaviti vseevropski trg 
mobilnih komunikacij.

Or. en

Predlog spremembe 32
Anna Hedh

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Cilj zmanjšanja razlik med tarifami 
gostovanja in nacionalnimi tarifami, tako 
da bi se do leta 2015 izenačile, je Komisija 
predlagala v primerjalni analizi za 
obdobje 2011–2015, države članice pa so 
ga potrdile novembra 20091. Navedeni cilj 
je vključen tudi v sporočilo Komisije 
„Evropska digitalna agenda“2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM (2010)245.

Or. en

Predlog spremembe 33
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Višje domače tarife za klice, sporočila 
SMS in podatkovne storitve (vključno v 
druge države razen domače) v primerjavi s 
tarifami gostovanja ne koristijo 
potrošnikom in ustvarjajo izkrivljanje 
trga; od leta 2012 naprej torej domače 
tarife ne bi smele presegati zgornjih mej 
maloprodajnih cen, določenih za tarife 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Da bi dosegli enotni trg 
telekomunikacijskih storitev, bi bilo treba 
vse povezane telekomunikacijske družbe iz 
iste skupine spodbujati, naj povežejo svoje 
nacionalne licence v okviru enega samega 
krovnega evropskega operaterja. V
prihodnje bi morale obstoječe 
telekomunikacijske licence in nove 
licence za mobilna omrežja pokrivati 
celotno evropsko ozemlje in ne le 
posameznih držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 35
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Visoke cene govornega, SMS in 
podatkovnega gostovanja, ki jih plačujejo 
uporabniki javnih mobilnih telefonskih 
omrežij, kot so študenti, poslovni potniki in 
turisti, za uporabo mobilnih telefonov, ko 
potujejo v tujino znotraj Unije, vzbujajo 
skrbi potrošnikom, nacionalnim 
regulativnim organom in institucijam 
Unije. Pretirane maloprodajne cene so 
posledica visokih veleprodajnih cen, ki jih 
zaračunava operater tujega gostiteljskega 
omrežja, in pogosto tudi visokih 
maloprodajnih pribitkov, ki jih zaračunava 
uporabnikov domači operater omrežja. 
Znižanja veleprodajnih cen se pogosto ne 
odražajo na maloprodajnih cenah za 
uporabnika. Čeprav so nekateri operaterji 
nedavno uvedli tarifne sheme, ki 
uporabnikom ponujajo ugodnejše pogoje in 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)
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nekoliko nižje cene, je še vedno očitno, da 
razmerje med stroški in cenami, še zdaleč 
ni takšno kot na konkurenčnih trgih.

Or. fr

Predlog spremembe 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Pomanjkanje konkurence na trgu 
gostovanja ovira razvoj enotnega trga 
telekomunikacijskih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Visoke cene gostovanja državljane 
močno ovirajo pri študiju ali delu v državi, 
ki ni njihova domača država članica.

Or. en

Predlog spremembe 38
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Podatki o razvoju cen storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja v Uniji od začetka veljavnosti 
Uredbe (ES) št. 717/2007 in uredbe, s 
katero je bila ta spremenjena, tj. Uredbe 
(ES) št. 544/2009, vključno zlasti s 
podatki, ki so jih zbrali nacionalni 
regulativni organi in so bili vsako četrtletje 
sporočeni prek BEREC, ne zagotavljajo 
dokazov za domnevo, da je konkurenca na 
maloprodajni ali veleprodajni ravni 
zadostno razvita in da bo po juniju 2012 
verjetno trajnostna brez regulativnih 
ukrepov. Ti podatki kažejo, da so 
maloprodajne in veleprodajne cene še 
naprej razvrščene ob mejnih cenah iz 
Uredbe (ES) št. 717/2007, ki je bila 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009, 
ali v njihovi bližini, pri čemer je pod 
navedenimi mejnimi cenami konkurenca le 
omejena.

(16) Podatki o razvoju cen storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja v Uniji od začetka veljavnosti
Uredbe (ES) št. 717/2007 in uredbe, s 
katero je bila ta spremenjena, tj. Uredbe 
(ES) št. 544/2009, vključno zlasti s 
podatki, ki so jih zbrali nacionalni 
regulativni organi in so bili vsako četrtletje 
sporočeni prek BEREC, ne zagotavljajo 
dokazov za domnevo, da je konkurenca na 
maloprodajni ali veleprodajni ravni 
zadostno razvita in da bo po juniju 2012 
verjetno trajnostna brez regulativnih 
ukrepov. Ti podatki kažejo, da so 
maloprodajne in veleprodajne cene še 
naprej razvrščene ob mejnih cenah iz 
Uredbe (ES) št. 717/2007, ki je bila 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009, 
ali v njihovi bližini, pri čemer je pod 
navedenimi mejnimi cenami konkurenca le 
omejena, kar povzroča pretirane dobičke 
ponudnikov na račun evropskih 
potrošnikov.

Or. nl

Predlog spremembe 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Podatki o razvoju cen storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja v Uniji od začetka veljavnosti 
Uredbe (ES) št. 717/2007 in uredbe, s 
katero je bila ta spremenjena, tj. Uredbe 
(ES) št. 544/2009, vključno zlasti s 
podatki, ki so jih zbrali nacionalni 
regulativni organi in so bili vsako četrtletje 
sporočeni prek BEREC, ne zagotavljajo 

(16) Podatki o razvoju cen storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja v Uniji od začetka veljavnosti 
Uredbe (ES) št. 717/2007 in uredbe, s 
katero je bila ta spremenjena, tj. Uredbe 
(ES) št. 544/2009, vključno zlasti s 
podatki, ki so jih zbrali nacionalni 
regulativni organi in so bili vsako četrtletje 
sporočeni prek BEREC, ne zagotavljajo 
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dokazov za domnevo, da je konkurenca na 
maloprodajni ali veleprodajni ravni 
zadostno razvita in da bo po juniju 2012 
verjetno trajnostna brez regulativnih 
ukrepov. Ti podatki kažejo, da so 
maloprodajne in veleprodajne cene še 
naprej razvrščene ob mejnih cenah iz 
Uredbe (ES) št. 717/2007, ki je bila 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009, 
ali v njihovi bližini, pri čemer je pod 
navedenimi mejnimi cenami konkurenca le 
omejena.

dokazov za domnevo, da je konkurenca na 
maloprodajni ali veleprodajni ravni 
zadostno razvita in da bo po juniju 2012 
verjetno trajnostna brez regulativnih 
ukrepov. Ti podatki kažejo, da so 
maloprodajne in veleprodajne cene še 
vedno veliko višje od domačih cen in še 
naprej razvrščene ob mejnih cenah iz 
Uredbe (ES) št. 717/2007, ki je bila 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009, 
ali v njihovi bližini, pri čemer je pod 
navedenimi mejnimi cenami konkurenca le 
omejena.

Or. en

Predlog spremembe 40
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če bi junija 2012 prenehali veljati 
regulativni zaščitni ukrepi, ki veljajo za 
storitve gostovanja na veleprodajni in 
maloprodajni ravni v Uniji na podlagi 
Uredbe (ES) št. 717/2009, ki je bila 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009, 
bi zato nastalo znatno tveganje, da bi 
osnovno pomanjkanje konkurenčnega 
pritiska na trgu storitev gostovanja in želja 
mobilnih operaterjev, da povečajo svoje 
prihodke od gostovanja, pripeljali do 
maloprodajnih in veleprodajnih cen za 
gostovanje v Uniji, ki smiselno ne odražajo 
osnovnih stroškov zagotavljanja storitve, 
kar bi ogrozilo cilje iz te uredbe. 
Regulativno intervencijo na trgu storitev 
mobilnega gostovanja bi bilo zato treba 
podaljšati po 30. juniju 2012, da se 
zagotovi nemoteno delovanje notranjega 
trga tako, da je na voljo dovolj časa za 
razvoj konkurence in da se hkrati 
potrošnikom v prihodnosti zagotovi, da ne 

Če bi junija 2012 prenehali veljati 
regulativni zaščitni ukrepi, ki veljajo za 
storitve gostovanja na veleprodajni in 
maloprodajni ravni v Uniji na podlagi 
Uredbe (ES) št. 717/2009, ki je bila 
spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2009, 
bi zato nastalo znatno tveganje, da bi 
osnovno pomanjkanje konkurenčnega 
pritiska na trgu storitev gostovanja in želja 
mobilnih operaterjev, da povečajo svoje 
prihodke od gostovanja, pripeljali do 
maloprodajnih in veleprodajnih cen za 
gostovanje v Uniji, ki smiselno ne odražajo 
osnovnih stroškov zagotavljanja storitve, 
kar bi ogrozilo cilje iz te uredbe. 
Regulativno intervencijo na trgu storitev 
mobilnega gostovanja bi bilo zato treba 
podaljšati po 30. juniju 2012, da se 
zagotovi znatno znižanje cen z namenom 
do leta 2015 doseči stanje, kot je navedeno 
v Evropski digitalni agendi, v katerem ni 
več razlik med nacionalnimi cenami in 
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bodo plačali pretiranih cen v primerjavi s 
konkurenčnimi nacionalnimi cenami.

cenami gostovanja.

Or. nl

Predlog spremembe 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Varstvo načel nevtralnosti in 
odprtosti interneta ter možnost končnih 
uporabnikov, da dostopajo do informacij 
in jih širijo ter uporabljajo aplikacije in 
storitve, ki jih sami izberejo, bi morala 
postati še pomembnejša glede na 
oblikovanje enotnega digitalnega trga, 
zlasti prek gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), 
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi bil trg storitev gostovanja 
učinkovitejši in konkurenčnejši, podjetja 
pri uspešnih pogajanjih o veleprodajnem 
dostopu z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja ne smejo biti omejena. Vendar 
pa je trenutno zaradi razlik v pogajalski 
moči in lastniških razmerjih podjetij dostop 
do takih veleprodajnih storitev gostovanja 
oviran. Brez teh ovir bi zlasti operaterji 
virtualnih omrežij lažje razvili 
alternativne in inovativne storitve in

(18) Da bi bil trg storitev gostovanja 
učinkovitejši in konkurenčnejši, podjetja 
pri uspešnih pogajanjih o veleprodajnem 
dostopu z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja ne smejo biti omejena. Vendar 
pa je trenutno zaradi razlik v pogajalski 
moči in lastniških razmerjih podjetij dostop 
do takih veleprodajnih storitev gostovanja 
oviran. Odprava teh ovir bi olajšala 
razvijanje alternativnih in inovativnih 
storitev ter ponudb gostovanja za 
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ponudbe gostovanja za uporabnike. 
Olajšan bi bil tudi razvoj vseevropskih 
storitev.

uporabnike. Olajšan bi bil tudi razvoj 
vseevropskih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zato je treba uvesti pravila, ki 
določajo, da je treba ugoditi upravičenim 
zahtevkom za veleprodajni dostop do 
javnih mobilnih komunikacijskih omrežij z 
namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja. Taki zahtevki se lahko 
zavrnejo samo na podlagi objektivnih in 
primerno utemeljenih meril, ki jih 
nacionalni regulativni organi po postopku 
za reševanje sporov iz člena 17 določijo za 
vsak primer posebej. Da se zagotovijo 
enaki pogoji za vse, se veleprodajni dostop 
z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja dodeli v skladu z regulativnimi 
obveznostmi za veleprodajni trg iz te 
uredbe, pri čemer je treba upoštevati 
različne stroškovne dejavnike pri 
zagotavljanju takega dostopa. Enoten 
regulativni pristop za veleprodajni dostop z 
namenom zagotavljanja storitev gostovanja 
bi preprečil izkrivljanje med državami 
članicami.

(19) Zato je treba uvesti pravila, ki 
določajo, da je treba ugoditi upravičenim 
zahtevkom za veleprodajni dostop do 
javnih mobilnih komunikacijskih omrežij z 
namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja. Taki zahtevki se lahko 
zavrnejo samo na podlagi objektivnih in 
primerno utemeljenih meril, ki jih 
nacionalni regulativni organi po postopku 
za reševanje sporov iz člena 17 določijo za 
vsak primer posebej. Da se zagotovijo 
enaki pogoji za vse, se veleprodajni dostop 
z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja dodeli v skladu z regulativnimi 
obveznostmi za veleprodajni trg iz te 
uredbe in zadevnimi določbami iz 
Direktive 2002/19/ES, kar vključuje 
pravila o nediskriminaciji in 
medobratovalnosti, pri čemer je treba 
upoštevati različne stroškovne dejavnike 
pri zagotavljanju takega dostopa. Enoten 
regulativni pristop za veleprodajni dostop z 
namenom zagotavljanja storitev gostovanja 
bi preprečil izkrivljanje med državami 
članicami.

Or. en

Predlog spremembe 44
Cornelis de Jong
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Mobilne komunikacijske storitve se 
prodajajo v paketih, vključno z domačimi 
storitvami in storitvami gostovanja, zaradi 
česar je uporabnik pri izbiranju storitev 
gostovanja omejen. Taki paketi 
zmanjšujejo preglednost nad storitvami 
gostovanja, saj so posamezne paketne 
postavke med seboj težko primerljive. Zato 
konkurenca na podlagi postavke 
gostovanja v mobilnem paketu še ni 
mogoča. Olajšano zagotavljanje 
gostovanja kot samostojne storitve bi 
rešilo strukturne težave, saj bi povečalo 
uporabnikovo ozaveščenost o cenah 
gostovanja in mu omogočalo jasno izbrati 
storitve gostovanja, kar bi povečalo 
konkurenčni pritisk na strani 
povpraševanja. Zato bo to prispevalo k 
nemotenemu delovanju notranjega trga 
evropskih storitev gostovanja.

(21) Mobilne komunikacijske storitve se 
prodajajo v paketih, vključno z domačimi 
storitvami in storitvami gostovanja, zaradi 
česar je uporabnik pri izbiranju storitev 
gostovanja omejen. Taki paketi 
zmanjšujejo preglednost nad storitvami 
gostovanja, saj so posamezne paketne 
postavke med seboj težko primerljive. Zato 
konkurenca na podlagi postavke 
gostovanja v mobilnem paketu še ni 
mogoča.

Or. nl

Obrazložitev

Ločeni sistemi za cene domačih storitev in cene gostovanja niso priporočljivi, ker na 
potrošnike prenašajo zelo visoke stroške, ki so z njimi povezani in po ocenah znašajo 
300 milijonov EUR. Taki ločeni sistemi tudi ne podpirajo preglednosti. Treba bi bilo sprejeti 
strategijo, po kateri morajo operaterji neprestano vzdrževati preglednost cen.

Predlog spremembe 45
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uporabniki morajo imeti pravico 
odločiti se za prodajo storitev gostovanja, 

črtano



PE478.641v01-00 12/175 AM\888019SL.doc

SL

ki je ločena od domačega mobilnega 
paketa. Določiti je treba temeljna načela 
za zagotavljanje ločene prodaje storitev 
gostovanja in jih usklajeno uvesti po vsej 
Uniji. Uporabniki morajo imeti možnost 
izbrati različnega ponudnika storitev 
gostovanja, ne da bi pri tem spremenili 
številko, pri čemer je treba zagotoviti 
medobratovalnost storitev, tj. zagotavljati 
enako kakovostne storitve gostovanja po 
vsej Uniji.

Or. nl

Predlog spremembe 46
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uporabniki morajo imeti pravico 
odločiti se za prodajo storitev gostovanja, 
ki je ločena od domačega mobilnega 
paketa. Določiti je treba temeljna načela za 
zagotavljanje ločene prodaje storitev 
gostovanja in jih usklajeno uvesti po vsej 
Uniji. Uporabniki morajo imeti možnost 
izbrati različnega ponudnika storitev
gostovanja, ne da bi pri tem spremenili 
številko, pri čemer je treba zagotoviti 
medobratovalnost storitev, tj. zagotavljati 
enako kakovostne storitve gostovanja po 
vsej Uniji.

(22) Uporabniki morajo imeti pravico 
odločiti se za prodajo storitev gostovanja, 
ki je ločena od domačega mobilnega 
paketa. Določiti je treba temeljna načela za 
zagotavljanje ločene prodaje storitev 
gostovanja in jih usklajeno uvesti po vsej 
Uniji. Uporabniki morajo imeti možnost 
izbrati drugega ponudnika storitev
gostovanja, ne da bi pri tem spremenili 
številko, pri čemer je treba zagotoviti 
medobratovalnost storitev, tj. zagotavljati 
enako kakovostne storitve gostovanja po 
vsej Uniji v kratkem času.

Or. en

Predlog spremembe 47
Damien Abad

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uporabniki morajo imeti pravico 
odločiti se za prodajo storitev gostovanja, 
ki je ločena od domačega mobilnega 
paketa. Določiti je treba temeljna načela za 
zagotavljanje ločene prodaje storitev 
gostovanja in jih usklajeno uvesti po vsej 
Uniji. Uporabniki morajo imeti možnost 
izbrati različnega ponudnika storitev
gostovanja, ne da bi pri tem spremenili 
številko, pri čemer je treba zagotoviti 
medobratovalnost storitev, tj. zagotavljati 
enako kakovostne storitve gostovanja po 
vsej Uniji.

(22) Uporabniki morajo imeti pravico 
odločiti se za prodajo storitev gostovanja v 
Uniji, ki je ločena od domačega mobilnega 
paketa. Določiti je treba temeljna načela za 
zagotavljanje ločene prodaje storitev 
gostovanja in jih usklajeno uvesti po vsej 
Uniji. Uporabniki morajo imeti možnost 
izbrati drugega ponudnika za storitve
gostovanja, ne da bi pri tem spremenili 
številko, pri čemer je treba zagotoviti 
medobratovalnost storitev, tj. zagotavljati 
enako kakovostne storitve gostovanja po 
vsej Uniji.

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je opredeliti geografsko območje, za katero morajo biti storitve 
gostovanja ločene od paketov domačih storitev, tj. obveznost velja le za storitve znotraj 
Evropske unije.

Predlog spremembe 48
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uporabniki morajo imeti pravico 
odločiti se za prodajo storitev gostovanja, 
ki je ločena od domačega mobilnega 
paketa. Določiti je treba temeljna načela za
zagotavljanje ločene prodaje storitev 
gostovanja in jih usklajeno uvesti po vsej 
Uniji. Uporabniki morajo imeti možnost 
izbrati različnega ponudnika storitev
gostovanja, ne da bi pri tem spremenili 
številko, pri čemer je treba zagotoviti 
medobratovalnost storitev, tj. zagotavljati 
enako kakovostne storitve gostovanja po 
vsej Uniji.

(22) Uporabniki morajo imeti pravico 
odločiti se za prodajo storitev gostovanja, 
ki je ločena od domačega mobilnega 
paketa. Določiti je treba temeljna načela za
brezplačno ločeno zagotavljanje storitev 
gostovanja in jih usklajeno uvesti po vsej 
Uniji. Uporabniki morajo imeti možnost 
izbrati drugega ponudnika storitev
gostovanja, ne da bi pri tem spremenili 
številko, pri čemer je treba zagotoviti 
medobratovalnost storitev, tj. zagotavljati 
enako kakovostne storitve gostovanja po 
vsej Uniji. Uporabniki, ki se odločijo, da 



PE478.641v01-00 14/175 AM\888019SL.doc

SL

bodo za storitve gostovanja obdržali istega 
operaterja, bi morali imeti možnost 
izbrati, da se njihove storitve gostovanja 
neposredno odštejejo od kredita za 
nacionalne komunikacije, tako da se jim 
storitve zunaj paketa zaračunajo šele, ko 
izkoristijo kredit za nacionalne storitve.

Or. fr

Predlog spremembe 49
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Zagotoviti je treba boljše sodelovanje 
in usklajevanje med operaterji mobilnih 
omrežij, da se na tehnični ravni omogoči 
zagotavljanje ločenih storitev gostovanja 
ter usklajen in trden tehnični razvoj 
ločene prodaje storitev gostovanja v Uniji. 
V ta namen je treba pripraviti smernice, ki 
bodo natančneje določale ustrezna 
temeljna načela in metode ter omogočale 
hitro prilagoditev na spremenjene 
okoliščine in tehnološki napredek. 
BEREC mora v soglasju s Komisijo in 
sodelovanju z ustrezno zainteresirano 
javnostjo sprejeti smernice za razvoj 
tehničnih elementov naprave za ločeno 
prodajo storitev gostovanja. Komisija bi 
lahko pooblastila evropski organ za 
standardizacijo, da spremeni ustrezne 
standarde, ki so potrebni za usklajeno 
uvedbo te naprave.

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Zagotoviti je treba boljše sodelovanje 
in usklajevanje med operaterji mobilnih 
omrežij, da se na tehnični ravni omogoči 
zagotavljanje ločenih storitev gostovanja 
ter usklajen in trden tehnični razvoj ločene 
prodaje storitev gostovanja v Uniji. V ta 
namen je treba pripraviti smernice, ki bodo 
natančneje določale ustrezna temeljna 
načela in metode ter omogočale hitro 
prilagoditev na spremenjene okoliščine in 
tehnološki napredek. BEREC mora v 
soglasju s Komisijo in sodelovanju z 
ustrezno zainteresirano javnostjo sprejeti 
smernice za razvoj tehničnih elementov 
naprave za ločeno prodajo storitev 
gostovanja. Komisija bi lahko pooblastila 
evropski organ za standardizacijo, da 
spremeni ustrezne standarde, ki so potrebni 
za usklajeno uvedbo te naprave.

(23) Zagotoviti je treba boljše sodelovanje 
in usklajevanje med operaterji mobilnih 
omrežij, da se na tehnični ravni omogoči 
zagotavljanje ločenih storitev gostovanja in 
dostopa do lokalnih storitev podatkovnega 
gostovanja ter usklajen in trden tehnični 
razvoj ločene prodaje storitev gostovanja v 
Uniji. V ta namen je treba pripraviti 
smernice, ki bodo natančneje določale 
ustrezna temeljna načela in metode ter 
omogočale hitro prilagoditev na 
spremenjene okoliščine in tehnološki 
napredek. BEREC mora v soglasju s 
Komisijo in v sodelovanju z ustrezno 
zainteresirano javnostjo sprejeti smernice 
za razvoj tehničnih elementov naprave za 
ločeno prodajo storitev gostovanja in 
dostopa do lokalnih storitev podatkovnega 
gostovanja. Komisija bi lahko pooblastila 
evropski organ za standardizacijo, da 
spremeni ustrezne standarde, ki so potrebni 
za usklajeno uvedbo te naprave.

Or. en

Predlog spremembe 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Operaterje bi bilo treba spodbujati, 
naj še hitreje dosežejo cilje Evropske 
digitalne agende. Spodbujati bi bilo treba 
zlasti cilj izenačenja nacionalnih tarif in 
tarif za gostovanje do leta 2015. Kot 
spodbudo bi morali zato operaterje, ki so 
pripravljeni izenačiti tarife ali jih določiti 
le minimalno višje od nacionalnih tarif, 
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izvzeti iz obveznosti izvajanja strukturnih 
ukrepov v zvezi z ločeno prodajo storitev 
gostovanja. Nacionalni 
telekomunikacijski regulativni organi bi 
morali tako izvzetje odobriti pod strogimi 
pogoji, hkrati pa bi morali imeti možnost 
izvzetje preklicati v primeru neskladnosti. 
Ta sistem bi omogočal tudi inovativnejše 
ponudbe, kot je „gostovanje po enakih 
pogojih kot v domačem omrežju (roam 
like at home)“ ali ponudbe na podlagi 
mesečne naročnine, ki bi bile za 
potrošnike preglednejše in od njih ne bi 
zahtevale nobenega posebnega ukrepanja.

Or. en

Predlog spremembe 52
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Zaradi nadaljnjega začasnega 
reguliranja cen bi bilo treba regulativne 
obveznosti naložiti tako na maloprodajni 
kot tudi na veleprodajni ravni, da se 
zaščitijo interesi gostujočih uporabnikov, 
saj po izkušnjah sodeč ni nujno, da se 
zaradi znižanih veleprodajnih cen storitev 
gostovanja v Uniji znižajo tudi 
maloprodajne cene gostovanja, ker za to ni 
pobud. Po drugi strani pa bi lahko ukrepi 
za znižanje maloprodajnih cen brez hkratne 
določitve veleprodajnih stroškov 
zagotavljanja teh storitev ovirali pravilno 
delovanje trga gostovanja v Uniji in 
preprečevali večjo konkurenco.

(25) Zaradi nadaljnjega postopnega 
zniževanja cen, ki bi moralo omogočiti 
uresničitev cilja, določenega v Evropski 
digitalni agendi, v skladu s katerim bi se 
do leta 2015 cene gostovanja izenačile z 
domačimi cenami, bi bilo treba regulativne 
obveznosti naložiti tako na maloprodajni 
kot tudi na veleprodajni ravni, da se 
zaščitijo interesi gostujočih uporabnikov, 
saj po izkušnjah sodeč ni nujno, da se 
zaradi znižanih veleprodajnih cen storitev 
gostovanja v Uniji znižajo tudi 
maloprodajne cene gostovanja, ker za to ni 
spodbud. Po drugi strani pa bi lahko ukrepi 
za znižanje maloprodajnih cen brez hkratne 
določitve veleprodajnih stroškov 
zagotavljanja teh storitev ovirali pravilno 
delovanje trga gostovanja v Uniji in 
preprečevali večjo konkurenco.

Or. nl
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Predlog spremembe 53
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Dokler strukturne rešitve na trgu 
gostovanja ne bodo zagotovile zadostne 
konkurence, je najučinkovitejši in najbolj 
sorazmeren pristop za reguliranje cen 
odhodnih in dohodnih klicev gostovanja 
znotraj Unije določitev najvišje povprečne 
veleprodajne cene na minuto in omejitev 
maloprodajnih cen z evropsko tarifo, ki je 
bila uvedena z Uredbo (ES) št 717/2007. 
Povprečna veleprodajna cena mora veljati 
v določenem obdobju med katerima koli 
operaterjema v Uniji.

(26) Najučinkovitejši in najbolj 
sorazmeren pristop za reguliranje cen 
odhodnih in dohodnih klicev gostovanja 
znotraj Unije je določitev najvišje 
povprečne veleprodajne cene na minuto in 
omejitev maloprodajnih cen z evropsko 
tarifo, ki je bila uvedena z Uredbo (ES) št 
717/2007. Povprečna veleprodajna cena 
mora veljati v določenem obdobju med 
katerima koli operaterjema v Uniji.

Or. nl

Predlog spremembe 54
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Prehodno evrotarifo bi bilo treba 
določiti na varnostno raven, ki zagotavlja
ohranitev obstoječih uporabnikovih 
prednosti v prehodnem obdobju izvajanja 
strukturnih rešitev in zadostno maržo za 
operaterje ter spodbuja konkurenčne 
ponudbe gostovanja po nižjih cenah. Med 
zadevnim obdobjem morajo ponudniki 
vsem strankam gostovanja aktivno 
brezplačno ter na jasen in pregled način 
ponuditi evrotarifo.

(27) Prehodna evrotarifa bi morala 
postopoma vzpostaviti izenačenje cen 
gostovanja do leta 2015 z domačimi 
cenami, hkrati pa operaterjem omogočiti 
zadostno maržo za ohranitev obstoječih 
uporabnikovih prednosti v prehodnem 
obdobju izvajanja strukturnih rešitev. Med 
zadevnim obdobjem morajo ponudniki 
vsem strankam gostovanja aktivno 
brezplačno ter na jasen in pregled način 
ponuditi evrotarifo.

Or. nl
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Predlog spremembe 55
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Prehodna  evrotarifa, ki se ponudi 
gostujočim porabnikom, mora odražati 
primerno maržo glede na veleprodajne 
stroške zagotavljanja storitve gostovanja, 
operaterjem pa omogočati, da svobodno 
tekmujejo z oblikovanjem različnih ponudb 
in prilagajanjem svojih censkih struktur 
tržnim razmeram in željam potrošnikov. 
Take varnostne zgornje meje cen je treba
določiti tako visoko, da ne bodo izkrivljale 
konkurenčnih prednosti strukturnih 
rešitev, lahko pa se bodo tudi ukinile, ko 
bodo strukturne rešitve uporabnikom 
zagotovile konkretne prihranke. Ta 
regulativni pristop se ne sme uporabljati pri 
storitvah z dodano vrednostjo.

(28) Prehodna  evrotarifa, ki se ponudi 
gostujočim uporabnikom, mora odražati 
primerno maržo glede na veleprodajne 
stroške zagotavljanja storitve gostovanja, 
operaterjem pa omogočati, da svobodno 
tekmujejo z oblikovanjem različnih ponudb 
in prilagajanjem svojih censkih struktur 
tržnim razmeram in željam potrošnikov. 
Cilj takih varnostnih zgornjih mej cen bi 
moral biti konkurenčen izid strukturnih 
rešitev, glavni cilj pa bi morala biti 
dejanska korist za uporabnike. Zato bi 
morala razlika med zgornjimi mejami 
maloprodajnih in veleprodajnih cen 
pustiti dovolj manevrskega prostora za 
vstop novih ponudnikov na trg. Zgornje 
meje cen pa se bodo lahko tudi ukinile, ko 
bodo strukturne rešitve uporabnikom 
zagotovile konkretne prihranke. Ta 
regulativni pristop se ne sme uporabljati pri 
storitvah z dodano vrednostjo.

Or. en

Obrazložitev

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije je v nedavnem mnenju (julija 
2011) izjavil, da bi morale varnostne zgornje meje cen v tej uredbi pustiti dovolj manevrskega 
prostora med maloprodajnimi in veleprodajnimi cenami za vstop novih ponudnikov na trg. To 
bi pomagalo spodbujati konkurenco, s tem pa tudi dosegati boljše cene za potrošnike.

Predlog spremembe 56
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Med prehodnim obdobjem varnostnih 
zgornjih mej bi morali vsi porabniki imeti 
možnost, da brez dodatnih stroškov ali 
predpogojev izberejo preprosto tarifo 
gostovanja, ki ne bo presegala reguliranih 
cen. Primerna marža med veleprodajnimi 
stroški in maloprodajnimi cenami bi 
morala operaterjem zagotavljati, da lahko 
krijejo vse posebne stroške, ki jih imajo z 
gostovanjem na maloprodajni ravni, 
vključno s primernimi deleži stroškov 
trženja in subvencioniranja telefonskih 
aparatov, in da jim ostaja ustrezen znesek 
za ustvarjanje primerne donosnosti. 
Prehodna  evrotarifa je primerno sredstvo, 
da zagotovi zaščito potrošniku in prožnost 
operaterju. Zgornje meje evrotarife bi se 
morale v skladu z veleprodajno ravnjo 
letno zniževati.

(32) Med prehodnim obdobjem varnostnih 
zgornjih mej, ki se izteče leta 2015 in v 
katerem so cene gostovanja začasno lahko 
višje od domačih cen, bi morali vsi 
uporabniki imeti možnost, da brez 
dodatnih stroškov ali predpogojev izberejo 
preprosto tarifo gostovanja, ki ne bo 
presegala reguliranih cen. Primerna marža 
med veleprodajnimi stroški in 
maloprodajnimi cenami bi morala 
operaterjem zagotavljati, da lahko krijejo 
vse posebne stroške, ki jih imajo z 
gostovanjem na maloprodajni ravni, 
vključno s primernimi deleži stroškov 
trženja in subvencioniranja telefonskih 
aparatov, in da jim ostaja ustrezen znesek 
za ustvarjanje primerne donosnosti. 
Prehodna  evrotarifa je primerno sredstvo, 
da zagotovi zaščito potrošniku in prožnost 
operaterju. Zgornje meje evrotarife bi se 
morale v skladu z veleprodajno ravnjo 
letno zniževati v zadostnem znesku, da bi 
se do leta 2015 uskladile z domačimi 
cenami.

Or. nl

Predlog spremembe 57
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Med prehodnim obdobjem varnostnih 
zgornjih mej bi morali biti novi gostujoči 
porabniki celostno obveščeni o obsegu 
tarif, ki obstajajo za gostovanje v Uniji, 
vključno s tistimi, ki so usklajene s 
prehodno evrotarifo. Obstoječi gostujoči 
porabniki bi morali imeti možnost, da v 
določenem časovnem obdobju izberejo 

(33) Med prehodnim obdobjem varnostnih 
zgornjih mej bi morali biti novi gostujoči 
uporabniki celostno na jasen in razumljiv 
način obveščeni o obsegu tarif, ki obstajajo 
za gostovanje v Uniji, vključno s tistimi, ki 
so usklajene s prehodno evrotarifo. 
Obstoječi gostujoči uporabniki bi morali 
imeti možnost, da v določenem časovnem 
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novo tarifo, ki je usklajena s prehodno 
evrotarifo ali katero koli drugo tarifo 
gostovanja. Pri obstoječih gostujočih 
porabnikih, ki se v tem obdobju niso tako 
odločili, je primerno razlikovati med 
tistimi, ki so se za posebno tarifo 
gostovanja ali paket odločili že pred 
uveljavitvijo te uredbe, in tistimi, ki tega 
niso storili. Za slednje bi morala 
samodejno veljati tarifa, ki je v skladu s to 
uredbo. Za gostujoče porabnike, ki že 
imajo koristi od posebnih tarif ali paketov 
gostovanja, ki ustrezajo njihovim osebnim 
potrebam in so jih zato izbrali, bi morala 
potem, ko so bili opozorjeni na njihove 
trenutne tarifne pogoje, še naprej veljati 
predhodno izbrana tarifa ali paket, če v 
ustreznem časovnem obdobju ne izrazijo 
izbire. Take posebne tarife ali paketi 
gostovanja lahko vključujejo na primer 
pavšalne cene gostovanj, nejavne tarife, 
tarife z dodatnimi fiksnimi cenami 
gostovanja, tarife s cenami na minuto, ki so 
nižje od najvišje evrotarife ali cene
vzpostavitve klica.

obdobju izberejo novo tarifo, ki je 
usklajena s prehodno evrotarifo, ali katero 
koli drugo tarifo gostovanja. Pri obstoječih 
gostujočih uporabnikih, ki se v tem 
obdobju niso tako odločili, je primerno 
razlikovati med tistimi, ki so se za posebno 
tarifo gostovanja ali paket odločili že pred 
uveljavitvijo te uredbe, in tistimi, ki tega 
niso storili. Za slednje bi morala 
samodejno veljati tarifa, ki je v skladu s to 
uredbo. Za gostujoče uporabnike, ki že 
imajo koristi od posebnih tarif ali paketov 
gostovanja, ki ustrezajo njihovim osebnim 
potrebam in so jih zato izbrali, bi morala 
potem, ko so bili opozorjeni na njihove 
trenutne tarifne pogoje, še naprej veljati 
predhodno izbrana tarifa ali paket, če v 
ustreznem časovnem obdobju ne izrazijo 
izbire. Take posebne tarife ali paketi 
gostovanja lahko vključujejo na primer 
pavšalne cene gostovanj, nejavne tarife, 
tarife z dodatnimi fiksnimi cenami 
gostovanja, tarife s cenami na minuto, ki so 
nižje od najvišje evrotarife, ali tarife s 
cenami vzpostavitve klica.

Or. en

Predlog spremembe 58
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Med prehodnim obdobjem varnostnih 
zgornjih mej bi morali biti novi gostujoči 
porabniki celostno obveščeni o obsegu 
tarif, ki obstajajo za gostovanje v Uniji, 
vključno s tistimi, ki so usklajene s 
prehodno evrotarifo. Obstoječi gostujoči 
porabniki bi morali imeti možnost, da v 
določenem časovnem obdobju izberejo 
novo tarifo, ki je usklajena s prehodno 
evrotarifo ali katero koli drugo tarifo 

(33) Med prehodnim obdobjem varnostnih 
zgornjih mej bi morali biti novi gostujoči 
uporabniki celostno obveščeni o obsegu 
tarif, ki obstajajo za gostovanje v Uniji, 
vključno s tistimi, ki so usklajene s 
prehodno evrotarifo. Obstoječi gostujoči 
uporabniki bi morali imeti možnost, da v 
določenem časovnem obdobju izberejo 
novo tarifo, ki je usklajena s prehodno 
evrotarifo ali katero koli drugo tarifo 
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gostovanja. Pri obstoječih gostujočih 
porabnikih, ki se v tem obdobju niso tako 
odločili, je primerno razlikovati med 
tistimi, ki so se za posebno tarifo 
gostovanja ali paket odločili že pred 
uveljavitvijo te uredbe, in tistimi, ki tega 
niso storili. Za slednje bi morala 
samodejno veljati tarifa, ki je v skladu s to 
uredbo. Za gostujoče porabnike, ki že 
imajo koristi od posebnih tarif ali paketov 
gostovanja, ki ustrezajo njihovim osebnim 
potrebam in so jih zato izbrali, bi morala 
potem, ko so bili opozorjeni na njihove 
trenutne tarifne pogoje, še naprej veljati 
predhodno izbrana tarifa ali paket, če v 
ustreznem časovnem obdobju ne izrazijo
izbire. Take posebne tarife ali paketi 
gostovanja lahko vključujejo na primer 
pavšalne cene gostovanj, nejavne tarife, 
tarife z dodatnimi fiksnimi cenami 
gostovanja, tarife s cenami na minuto, ki so 
nižje od najvišje evrotarife ali cene
vzpostavitve klica.

gostovanja. Pri obstoječih gostujočih 
uporabnikih , ki se v tem obdobju niso tako 
odločili, je primerno razlikovati med 
tistimi, ki so se za posebno tarifo 
gostovanja ali paket odločili že pred 
uveljavitvijo te uredbe, in tistimi, ki tega 
niso storili. Za slednje bi morala 
samodejno veljati tarifa, ki je v skladu s to 
uredbo. Za gostujoče uporabnike, ki že 
imajo koristi od posebnih tarif ali paketov 
gostovanja, ki ustrezajo njihovim osebnim 
potrebam in so jih zato izbrali, bi morala 
potem, ko so bili opozorjeni na njihove 
trenutne tarifne pogoje in na ustrezne 
evrotarife, še naprej veljati predhodno 
izbrana tarifa ali paket, če izrazijo izbiro 
svojemu operaterju. Take posebne tarife 
ali paketi gostovanja lahko vključujejo na 
primer pavšalne cene gostovanj, nejavne 
tarife, tarife z dodatnimi fiksnimi cenami 
gostovanja, tarife s cenami na minuto, ki so 
nižje od najvišje evrotarife, ali tarife s 
cenami vzpostavitve klica.

Or. fr

Predlog spremembe 59
Damien Abad

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ker ta uredba zagotavlja, da direktive, 
ki sestavljajo regulativni okvir za 
elektronske komunikacije iz leta 2002, ne 
posegajo v nobene posebne ukrepe, 
sprejete za regulacijo cen gostovanja za 
mobilne govorne telefonske klice v Uniji in 
ker bo ta uredba od ponudnikov storitev 
gostovanja v Uniji morda zahtevala, da 
spremenijo svoje maloprodajne tarife 
gostovanja zaradi izpolnitve zahtev iz te 
uredbe, te spremembe ne bi smele 
omogočiti mobilnim porabnikom, da bi na 

(34) Ker ta uredba zagotavlja, da direktive, 
ki sestavljajo regulativni okvir za 
elektronske komunikacije iz leta 2002, ne 
posegajo v nobene posebne ukrepe, 
sprejete za regulacijo cen gostovanja za 
mobilne govorne telefonske klice v Uniji,
in ker bo ta uredba od ponudnikov storitev 
gostovanja v Uniji morda zahtevala, da 
spremenijo svoje maloprodajne tarife
gostovanja zaradi izpolnitve zahtev iz te 
uredbe, te spremembe ne bi smele 
omogočiti mobilnim uporabnikom, da bi na 
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podlagi nacionalnih predpisov, ki prenašajo 
regulativni okvir za elektronske 
komunikacije iz leta 2002, imeli pravico 
odstopiti od svojih pogodb.

podlagi nacionalnih predpisov, ki prenašajo 
regulativni okvir za elektronske 
komunikacije iz leta 2002, imeli pravico 
odstopiti od svojih pogodb. Podobno tudi 
možnost zamenjave ponudnika storitev 
gostovanja ne posega v pravice in 
obveznosti, ki veljajo za nacionalne 
storitve na podlagi zakonskih in 
pogodbenih obveznosti 

Or. fr

Obrazložitev

Pravica do zamenjave ponudnika storitev gostovanja uporabnikom ne daje pravice do 
odstopa od nacionalne pogodbe. Ustrezne nacionalne določbe morajo veljati še naprej.

Predlog spremembe 60
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Zato bi bilo treba določiti skupen 
sklop pravil glede obračunskih enot za 
evrotarifo na maloprodajni ravni, da se 
dodatno okrepi enotni trg in se v celotni 
Uniji zagotovi skupna raven zaščite 
potrošnikov storitev gostovanja.

(40) Zato bi bilo treba določiti skupen 
sklop pravil glede obračunskih enot za 
evrotarifo na maloprodajni ravni, da se 
dodatno okrepi enotni trg in se v celotni 
Uniji zagotovi enaka visoka raven zaščite 
potrošnikov storitev gostovanja.

Or. fr

Obrazložitev

Novi sklop pravil mora določati visoko raven zaščite potrošnikov v Evropski uniji, ne samo 
enake ravni.

Predlog spremembe 61
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Ponudniki reguliranih gostujočih 
klicev na maloprodajni ravni bi zato morali 
svojim porabnikom obračunavati na 
podlagi sekundnega intervala vse klice, za 
katere velja evrotarifa, pri čemer bi lahko 
za odhodne klice uporabili le začetno 
najkrajše obdobje obračunavanja, ki traja 
največ 30 sekund. To bo operaterjem 
omogočilo, da krijejo kakršne koli 
razumne stroške vzpostavitve klica, in 
zagotovilo prožnost, da s ponudbo 
ugodnejših najkrajših obdobij 
obračunavanja tekmujejo med seboj.
Vendar najkrajše začetno obdobje 
obračunavanja ni utemeljeno v primeru 
dohodnih klicev po evrotarifi, ker so 
osnovni veleprodajni stroški obračunani po 
sekundnem intervalu in so kakršni koli 
posebni stroški vzpostavitve klica zajeti že 
v cenah zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih.

(41) Ponudniki reguliranih gostujočih 
klicev na maloprodajni ravni bi zato morali 
svojim uporabnikom obračunavati na 
podlagi sekundnega intervala vse klice, za 
katere velja evrotarifa. V primeru dohodnih 
klicev po evrotarifi ni utemeljeno 
nikakršno najkrajše začetno obdobje 
obračunavanja, ker so osnovni 
veleprodajni stroški obračunani po 
sekundnem intervalu in so kakršni koli 
posebni stroški vzpostavitve klica zajeti že 
v cenah zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih.

Or. en

Obrazložitev

Trideset sekundno najkrajše začetno obdobje obračunavanja ne bi smelo biti dovoljeno, ker je 
neutemeljeno.

Predlog spremembe 62
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Ponudniki reguliranih gostujočih 
klicev na maloprodajni ravni bi zato morali 
svojim porabnikom obračunavati na 
podlagi sekundnega intervala vse klice, za 
katere velja evrotarifa, pri čemer bi lahko 
za odhodne klice uporabili le začetno 

(41) Ponudniki reguliranih gostujočih 
klicev na maloprodajni ravni bi zato morali 
svojim uporabnikom obračunavati na 
podlagi sekundnega intervala vse klice, za 
katere velja evrotarifa. To bo operaterjem 
omogočilo, da krijejo kakršne koli razumne 
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najkrajše obdobje obračunavanja, ki traja 
največ 30 sekund. To bo operaterjem 
omogočilo, da krijejo kakršne koli razumne 
stroške vzpostavitve klica, in zagotovilo 
prožnost, da s ponudbo ugodnejših 
najkrajših obdobij obračunavanja 
tekmujejo med seboj. Vendar najkrajše 
začetno obdobje obračunavanja ni 
utemeljeno v primeru dohodnih klicev po 
evrotarifi, ker so osnovni veleprodajni 
stroški obračunani po sekundnem intervalu 
in so kakršni koli posebni stroški 
vzpostavitve klica zajeti že v cenah 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih.

stroške vzpostavitve klica, in zagotovilo 
prožnost, da s ponudbo ugodnejših 
najkrajših obdobij obračunavanja 
tekmujejo med seboj. Vendar najkrajše 
začetno obdobje obračunavanja ni 
utemeljeno v primeru dohodnih klicev po 
evrotarifi, ker so osnovni veleprodajni 
stroški obračunani po sekundnem intervalu 
in so kakršni koli posebni stroški 
vzpostavitve klica zajeti že v cenah 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih.

Or. nl

Predlog spremembe 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Ponudniki reguliranih gostujočih 
klicev na maloprodajni ravni bi zato morali 
svojim porabnikom obračunavati na 
podlagi sekundnega intervala vse klice, za 
katere velja evrotarifa, pri čemer bi lahko 
za odhodne klice uporabili le začetno 
najkrajše obdobje obračunavanja, ki traja 
največ 30 sekund. To bo operaterjem 
omogočilo, da krijejo kakršne koli razumne 
stroške vzpostavitve klica, in zagotovilo 
prožnost, da s ponudbo ugodnejših 
najkrajših obdobij obračunavanja 
tekmujejo med seboj. Vendar najkrajše 
začetno obdobje obračunavanja ni 
utemeljeno v primeru dohodnih klicev po 
evrotarifi, ker so osnovni veleprodajni 
stroški obračunani po sekundnem intervalu 
in so kakršni koli posebni stroški 
vzpostavitve klica zajeti že v cenah 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih.

(41) Ponudniki reguliranih gostujočih 
klicev na maloprodajni ravni bi zato morali 
svojim uporabnikom obračunavati na 
podlagi sekundnega intervala vse klice, za 
katere velja evrotarifa. To bo operaterjem 
omogočilo, da krijejo kakršne koli razumne 
stroške vzpostavitve klica, in zagotovilo 
prožnost, da s ponudbo ugodnejših 
najkrajših obdobij obračunavanja 
tekmujejo med seboj. Vendar najkrajše 
začetno obdobje obračunavanja ni 
utemeljeno v primeru dohodnih klicev po 
evrotarifi, ker so osnovni veleprodajni 
stroški obračunani po sekundnem intervalu 
in so kakršni koli posebni stroški 
vzpostavitve klica zajeti že v cenah 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih.
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Or. en

Predlog spremembe 64
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Ponudniki reguliranih gostujočih 
klicev na maloprodajni ravni bi zato morali 
svojim porabnikom obračunavati na 
podlagi sekundnega intervala vse klice, za 
katere velja evrotarifa, pri čemer bi lahko 
za odhodne klice uporabili le začetno 
najkrajše obdobje obračunavanja, ki traja 
največ 30 sekund. To bo operaterjem 
omogočilo, da krijejo kakršne koli 
razumne stroške vzpostavitve klica, in 
zagotovilo prožnost, da s ponudbo 
ugodnejših najkrajših obdobij 
obračunavanja tekmujejo med seboj. 
Vendar najkrajše začetno obdobje 
obračunavanja ni utemeljeno v primeru 
dohodnih klicev po evrotarifi, ker so 
osnovni veleprodajni stroški obračunani 
po sekundnem intervalu in so kakršni koli 
posebni stroški vzpostavitve klica zajeti že 
v cenah zaključevanja klicev v mobilnih 
omrežjih.

(41) Ponudniki reguliranih gostujočih 
klicev na maloprodajni ravni bi zato morali 
svojim uporabnikom od prve sekunde
obračunavati na podlagi sekundnega 
intervala vse klice, odhodne ali dohodne, 
za katere velja evrotarifa. 

Or. fr

Predlog spremembe 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), 
Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Operaterji bi morali sprejeti 



PE478.641v01-00 26/175 AM\888019SL.doc

SL

ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se 
čezmejni uporabniki ne bodo imeli težav 
zaradi nahajanja na čezmejnem območju, 
na primer stroškov gostovanja, čeprav se 
še vedno nahajajo v domači državi.

Or. en

Predlog spremembe 66
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Dokler strukturna rešitev na trgu 
gostovanja ne bo zagotovila zadostne 
konkurence, je najbolj učinkovit in 
sorazmeren pristop za ureditev ravni cen 
reguliranih gostujočih sporočil SMS na 
veleprodajni ravni določitev najvišje 
povprečne cene na sporočilo SMS, poslano 
iz obiskanega omrežja, na ravni Unije. 
Povprečna veleprodajna cena bi morala 
veljati za katero koli dvojico mobilnih 
operaterjev v Uniji v določenem obdobju.

(46) Dokler se domače cene in cene 
gostovanja, s postopnimi spremembami, 
leta 2015 ne uskladijo, je najbolj učinkovit 
in sorazmeren pristop za ureditev ravni cen 
reguliranih gostujočih sporočil SMS na 
veleprodajni ravni določitev najvišje 
povprečne cene na sporočilo SMS, poslano 
iz obiskanega omrežja, na ravni Unije. 
Povprečna veleprodajna cena bi morala 
veljati za katero koli dvojico mobilnih 
operaterjev v Uniji v določenem obdobju.

Or. nl

Predlog spremembe 67
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Do učinkovanja strukturnih rešitev bi 
bilo treba prehodno evrotarifo SMS 
ohraniti na varnostni ravni, ki zagotavlja 
ohranitev obstoječih uporabnikovih 
prednosti in zadostno maržo za operaterje 
ter bolj stvarno odraža tudi osnovne 

(50) Do leta 2015, ko morajo biti domače 
cene enake kot cene gostovanja, bi bilo 
treba prehodno evrotarifo SMS ohraniti na 
varnostni ravni, ki zagotavlja ohranitev 
obstoječih uporabnikovih prednosti in 
zadostno maržo za operaterje ter bolj 
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maloprodajne stroške. stvarno odraža tudi osnovne maloprodajne 
stroške.

Or. nl

Predlog spremembe 68
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Podatki, ki so jih zbrali nacionalni 
regulativni organi, kažejo, da so visoke
povprečne veleprodajne cene storitev 
podatkovnega gostovanja, ki jih operaterji 
obiskanega omrežja zaračunavajo domačim 
ponudnikom gostujočih porabnikov še 
vedno visoke, tudi če se veleprodajne cene 
zmanjšujejo.

(55) Podatki, ki so jih zbrali nacionalni 
regulativni organi, kažejo, da so povprečne 
veleprodajne cene storitev podatkovnega 
gostovanja, ki jih operaterji obiskanega 
omrežja zaračunavajo domačim 
ponudnikom gostujočih uporabnikov, še 
vedno veliko previsoke, kar se ne odraža v 
strukturi cen storitev gostovanja in 
ustvarja pretirane dobičke.

Or. nl

Predlog spremembe 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Podatki, ki so jih zbrali nacionalni 
regulativni organi, kažejo, da so visoke 
povprečne veleprodajne cene storitev 
podatkovnega gostovanja, ki jih operaterji 
obiskanega omrežja zaračunavajo domačim 
ponudnikom gostujočih porabnikov še 
vedno visoke, tudi če se veleprodajne cene 
zmanjšujejo.

(55) Podatki, ki so jih zbrali nacionalni 
regulativni organi, kažejo, da so visoke 
povprečne veleprodajne cene storitev 
podatkovnega gostovanja, ki jih operaterji 
obiskanega omrežja zaračunavajo domačim 
ponudnikom gostujočih uporabnikov, še 
vedno visoke. Tudi če se veleprodajne cene 
zmanjšujejo, so še vedno veliko previsoke 
in niso v sorazmerju z dejanskimi 
proizvodnimi stroški.
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Or. en

Predlog spremembe 70
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Ponudniki storitev gostovanja 
gostujočemu porabniku ne bi smeli 
zaračunati nobene regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja, razen če 
gostujoči porabnik predhodno privoli v 
prejetje te storitve.

(57) Ponudniki storitev gostovanja 
gostujočemu uporabniku ne bi smeli 
zaračunati nobene regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja, razen če 
gostujoči uporabnik predhodno privoli v 
prejetje te storitve. Poleg tega bi bilo treba 
uporabnike, ki se strinjajo z 
zagotavljanjem takih storitev, opozoriti, da 
lahko pametni telefoni med gostovanjem 
izvajajo prenos podatkov tudi brez njihove 
vednosti. Brezplačno jih je treba obvestiti, 
kako lahko preprečijo tovrstni prenos 
podatkov.

Or. fr

Obrazložitev

Številni uporabniki se ne zavedajo, da se njihovi pametni telefoni sami povežejo na omrežje 
zaradi posodobitev ali samo zato, da lahko delujejo nekatere mobilne aplikacije. Zaradi tega 
lahko pogosto prejmejo telefonske račune za več sto eurov. Uporabnike bi bilo treba bolje
zaščititi pred tem tveganjem in jih bolje poučiti, kako se mu lahko izognejo.

Predlog spremembe 71
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Dokler strukturna rešitev ne bo 
zagotovila zadostne konkurence, je v 
prehodnem obdobju podobno kot pri 
regulativnih ukrepih, ki se že izvajajo za 

(59) Dokler strukturna rešitev ne bo 
zagotovila zadostne konkurence, je v 
prehodnem obdobju podobno kot pri 
regulativnih ukrepih, ki se že izvajajo za 
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govorne in SMS storitve, najučinkovitejši 
in najbolj sorazmeren pristop za ureditev 
maloprodajnih cen storitev podatkovnega 
gostovanja v Uniji uvedba zahteve, da 
morajo mobilni operaterji uporabnikom 
gostovanja ponuditi prehodno evrotarifo za 
prenos podatkov, ki ne presega določene 
najvišje zgornje meje cene. Evrotarifo za 
prenos podatkov bi bilo treba določiti na 
varnostni ravni, ki zagotavlja varstvo 
potrošnikov, dokler strukturna rešitev ne 
bo začela učinkovati, ter obenem zadostno 
maržo za operaterje in bolj stvarno odraža 
tudi osnovne maloprodajne stroške.

govorne in SMS storitve, najučinkovitejši 
in najbolj sorazmeren pristop za ureditev 
maloprodajnih cen storitev podatkovnega 
gostovanja v Uniji uvedba zahteve, da 
morajo mobilni operaterji uporabnikom 
gostovanja ponuditi prehodno evrotarifo za 
prenos podatkov, ki ne presega določene 
najvišje zgornje meje cene. Evrotarifo za 
prenos podatkov bi bilo treba določiti na 
varnostni ravni, ki do uskladitve cen 
gostovanja z domačimi cenami leta 2015 
zagotavlja zadostno maržo za operaterje v 
razmerju z dejansko strukturo stroškov in 
bolj stvarno odraža tudi osnovne 
maloprodajne stroške.

Or. nl

Predlog spremembe 72
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Zato bi morala prehodna evrotarifa za 
prenos podatkov, ki se lahko ponudi 
gostujočim porabnikom, odražati primerno 
maržo glede na stroške zagotavljanja 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, operaterjem pa omogočati, da 
svobodno tekmujejo tako, da izdelajo 
različne ponudbe in cenovne strukture 
prilagodijo razmeram na trgu in željam 
uporabnikov. Take zgornje meje cen je 
treba določiti tako visoko, da ne bodo 
izkrivljale konkurenčnih prednosti 
strukturnih rešitev, lahko pa se bodo tudi 
ukinile, ko bodo strukturne rešitve 
uporabnikom zagotovile konkretne 
prihranke. Podobno kot pri pristopu za 
storitve govornega in SMS gostovanja se 
mora glede na predvideno znižanje 
osnovnih stroškov za zagotavljanje 
maloprodajnih storitev podatkovnega 

(60) Zato bi morala prehodna evrotarifa za 
prenos podatkov, ki se lahko ponudi 
gostujočim uporabnikom, odražati 
primerno maržo glede na stroške 
zagotavljanja reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja. Podobno kot pri 
pristopu za storitve govornega in SMS 
gostovanja se mora glede na predvideno 
znižanje osnovnih stroškov za 
zagotavljanje maloprodajnih storitev 
podatkovnega gostovanja najvišja 
regulirana cena za prehodno evrotarifo za 
prenos podatkov postopno zniževati v 
smeri enotne tarife leta 2015.
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gostovanja najvišja regulirana cena za 
prehodno evrotarifo za prenos podatkov 
postopno zniževati.

Or. nl

Predlog spremembe 73
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Za zagotovitev, da bi lahko vsi 
uporabniki mobilne govorne telefonije 
izkoristili prednosti, ki izvirajo iz določb te 
uredbe, bi se morale prehodne 
maloprodajne cenovne zahteve uporabljati 
ne glede na to, ali imajo gostujoči 
porabniki predplačniško ali naročniško 
pogodbo z domačim ponudnikom, in ne 
glede na to, ali ima domači ponudnik svoje 
lastno omrežje, ali je operater navideznega 
mobilnega omrežja ali preprodajalec 
govornih mobilnih storitev.

(64) Za zagotovitev, da bi lahko vsi 
uporabniki mobilne govorne telefonije 
izkoristili prednosti, ki izvirajo iz določb te 
uredbe, bi se morale prehodne 
maloprodajne cenovne zahteve uporabljati 
ne glede na to, ali imajo gostujoči 
uporabniki predplačniško ali naročniško 
pogodbo z domačim ponudnikom, in ne 
glede na to, ali ima domači ponudnik svoje 
lastno omrežje ali preprodajalec govornih 
mobilnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 74
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Da regulativne obveznosti za 
veleprodajne in maloprodajne cene 
storitev govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja ne bodo veljale dlje, kot je 
potrebno, ko bodo strukturne rešitve 
uvedene v celoti in bo konkurenca na trgu 
gostovanja zadostno razvita, je treba 

črtano
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določiti pogoje, pod katerimi se lahko 
najvišji veleprodajni in maloprodajni ceni 
odpove že pred predvidenim rokom. Taki 
pogoji morajo temeljiti na bistveni razliki 
med zgornjimi mejami cen in dejanskimi 
cenami. Za bistveno razliko se šteje, če so 
cene v Uniji v povprečju dosegle 75 % 
zgornje meje. Za veleprodajne zgornje 
meje cen se 75-odstotno merilo nanaša na 
neuravnoteženi promet med operaterji, ki 
ne spadajo v isto skupino. Da bi omejili 
izkrivljanja med državami članicami, se 
75-odstotno merilo za zgornje meje 
maloprodajnih cen izračuna z Unijinim 
povprečjem nacionalnih povprečnih 
vrednosti za vsako storitev gostovanja 
posebej (govornega, SMS ali 
podatkovnega).

Or. nl

Obrazložitev

Dejstvo je, da je raven cen iz tega člena veliko previsoka, povzroča vztrajno previsoke 
dobičke operaterjev in ne bo dovolj dobro spodbudila zaželene konkurence, ki mora potekati 
zlasti na področju inovativnih storitev in povečati delež hitro rastočega trga za prenos 
podatkov. Na ta način bo v tem sektorju povpraševanje usahnilo zaradi previsoke cene.

Predlog spremembe 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Da regulativne obveznosti za 
veleprodajne in maloprodajne cene storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja ne bodo veljale dlje, kot je 
potrebno, ko bodo strukturne rešitve 
uvedene v celoti in bo konkurenca na trgu 
gostovanja zadostno razvita, je treba 
določiti pogoje, pod katerimi se lahko 
najvišji veleprodajni in maloprodajni ceni 
odpove že pred predvidenim rokom. Taki 

(65) Da regulativne obveznosti za 
veleprodajne in maloprodajne cene storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja ne bodo veljale dlje, kot je 
potrebno, ko bodo strukturne rešitve 
uvedene v celoti in bo konkurenca na trgu 
gostovanja zadostno razvita, je treba 
določiti pogoje, pod katerimi se lahko 
najvišji veleprodajni in maloprodajni ceni 
odpove že pred predvidenim rokom. Taki 
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pogoji morajo temeljiti na bistveni razliki 
med zgornjimi mejami cen in dejanskimi 
cenami. Za bistveno razliko se šteje, če so 
cene v Uniji v povprečju dosegle 75 % 
zgornje meje. Za veleprodajne zgornje 
meje cen se 75-odstotno merilo nanaša na 
neuravnoteženi promet med operaterji, ki 
ne spadajo v isto skupino. Da bi omejili 
izkrivljanja med državami članicami, se 
75-odstotno merilo za zgornje meje 
maloprodajnih cen izračuna z Unijinim 
povprečjem nacionalnih povprečnih 
vrednosti za vsako storitev gostovanja 
posebej (govornega, SMS ali 
podatkovnega).

pogoji morajo temeljiti na bistveni razliki 
med zgornjimi mejami cen in dejanskimi 
cenami. Za bistveno razliko se šteje, če so 
cene v Uniji v povprečju dosegle 50 %
zgornje meje. Za veleprodajne zgornje 
meje cen se 50-odstotno merilo nanaša na 
neuravnoteženi promet med operaterji, ki 
ne spadajo v isto skupino. Da bi omejili 
izkrivljanja med državami članicami, se 
50-odstotno merilo za zgornje meje 
maloprodajnih cen izračuna z Unijinim 
povprečjem nacionalnih povprečnih 
vrednosti za vsako storitev gostovanja 
posebej (govornega, SMS ali 
podatkovnega).

Or. en

Predlog spremembe 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Za izboljšanje preglednosti 
maloprodajnih cen reguliranih odhodnih 
in dohodnih klicev med gostovanjem 
znotraj Unije in zaradi olajšanja odločitve 
gostujočih porabnikov glede uporabe 
njihovih mobilnih telefonov v tujini bi 
morali ponudniki mobilnih telefonskih 
storitev svojim gostujočim porabnikom
omogočiti, da na preprost način dobijo 
brezplačne informacije o cenah gostovanja, 
ki veljajo zanje, če kličejo ali sprejemajo 
govorne klice v obiskani državi članici. 
Poleg tega bi morali ponudniki svojim 
uporabnikom na zahtevo brezplačno 
zagotavljati dodatne informacije o cenah na 
minuto ali na enoto prenesenih podatkov 
(vključno z DDV) za odhodne ali dohodne 
klice ter za pošiljanje in sprejemanje SMS, 
MMS in drugih podatkovnih storitev v 
obiskani državi članici. Ker so lahko 

(67) Za izboljšanje preglednosti 
maloprodajnih cen odhodnih in dohodnih 
klicev med gostovanjem znotraj in zunaj 
Unije in zaradi olajšanja odločitve 
gostujočih uporabnikov glede uporabe 
njihovih mobilnih telefonov v tujini bi 
morali ponudniki mobilnih telefonskih 
storitev svojim gostujočim uporabnikom
omogočiti, da na preprost način dobijo 
brezplačne informacije o cenah gostovanja, 
ki veljajo zanje, če kličejo ali sprejemajo 
govorne klice v obiskani državi. Poleg tega 
bi morali ponudniki svojim uporabnikom 
na zahtevo brezplačno zagotavljati dodatne 
informacije o cenah na minuto ali na enoto 
prenesenih podatkov (vključno z DDV) za 
odhodne ali dohodne klice ter za pošiljanje 
in sprejemanje SMS, MMS in drugih 
podatkovnih storitev v obiskani državi. Ker 
so lahko določene skupine uporabnikov 
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določene skupine uporabnikov dobro 
obveščene o cenah gostovanja, morajo 
operaterji zagotoviti možnost enostavnega 
izklopa te samodejne sporočilne storitve. 

dobro obveščene o cenah gostovanja, 
morajo operaterji zagotoviti možnost 
enostavnega izklopa te samodejne 
sporočilne storitve. 

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za preglednost bi se morali uporabljati tudi za storitve gostovanja zunaj Unije.

Predlog spremembe 77
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Za izboljšanje preglednosti 
maloprodajnih cen reguliranih odhodnih in 
dohodnih klicev med gostovanjem znotraj 
Unije in zaradi olajšanja odločitve 
gostujočih porabnikov glede uporabe 
njihovih mobilnih telefonov v tujini bi 
morali ponudniki mobilnih telefonskih 
storitev svojim gostujočim porabnikom
omogočiti, da na preprost način dobijo 
brezplačne informacije o cenah gostovanja, 
ki veljajo zanje, če kličejo ali sprejemajo 
govorne klice v obiskani državi članici. 
Poleg tega bi morali ponudniki svojim 
uporabnikom na zahtevo brezplačno 
zagotavljati dodatne informacije o cenah na 
minuto ali na enoto prenesenih podatkov 
(vključno z DDV) za odhodne ali dohodne 
klice ter za pošiljanje in sprejemanje SMS, 
MMS in drugih podatkovnih storitev v 
obiskani državi članici. Ker so lahko 
določene skupine uporabnikov dobro 
obveščene o cenah gostovanja, morajo 
operaterji zagotoviti možnost enostavnega 
izklopa te samodejne sporočilne storitve. 

(67) Za izboljšanje preglednosti 
maloprodajnih cen reguliranih odhodnih in 
dohodnih klicev med gostovanjem znotraj 
Unije in zaradi olajšanja odločitve 
gostujočih uporabnikov glede uporabe 
njihovih mobilnih telefonov v tujini bi 
morali ponudniki mobilnih telefonskih 
storitev svojim gostujočim uporabnikom
omogočiti, da na preprost način dobijo 
brezplačne informacije o cenah gostovanja, 
ki veljajo zanje, če kličejo ali sprejemajo 
govorne klice v obiskani državi članici. 
Poleg tega bi morali ponudniki svojim 
uporabnikom na zahtevo brezplačno 
zagotavljati dodatne informacije o cenah na 
minuto ali na enoto prenesenih podatkov 
(vključno z DDV) za odhodne ali dohodne 
klice ter za pošiljanje in sprejemanje SMS, 
MMS in drugih podatkovnih storitev v 
obiskani državi članici. Ker so lahko 
določene skupine uporabnikov dobro 
obveščene o cenah gostovanja, morajo 
operaterji zagotoviti možnost enostavnega 
izklopa te samodejne sporočilne storitve. 
Vendar pa bi ta zahteva po izklopu morala 
zadevati le obiskane države članice in se 
razen na izrecno zahtevo uporabnika ne 
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bi smela samodejno uporabljati v celotni 
Evropski uniji.

Or. fr

Predlog spremembe 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), 
Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68) Zaradi preglednosti morajo ponudniki 
ob sklenitvi naročniškega razmerja in vsaki 
spremembi cen gostovanja, zlasti evrotarife 
in vseobsegajoče pavšalne tarife, če jo 
ponujajo, zagotoviti informacije o cenah 
gostovanja. Informacije o cenah gostovanja 
morajo domači ponudniki zagotoviti s 
primernimi sredstvi, kot so računi, internet, 
televizijski oglasi ali direktna pošta. 
Zagotoviti morajo, da so vsi njihovi 
gostujoči porabniki seznanjeni s tem, da so 
v zadevnem obdobju  na voljo regulirane
tarife, in tem porabnikom poslati jasno in 
nedvoumno sporočilo z opisom pogojev 
evrotarife in pravice prehoda na to tarifo in 
z nje.

(68) Zaradi preglednosti morajo ponudniki 
ob sklenitvi naročniškega razmerja in vsaki 
spremembi cen gostovanja, zlasti evrotarife 
in vseobsegajoče pavšalne tarife, če jo 
ponujajo, zagotoviti informacije o cenah 
gostovanja. Informacije o cenah gostovanja 
morajo domači ponudniki zagotoviti s 
primernimi sredstvi, kot so računi, internet, 
televizijski oglasi ali direktna pošta. Vse 
informacije in ponudbe v zvezi s cenami 
in lastnostmi storitve bi morale biti jasne, 
razumljive, primerljive in pregledne. 
Oglaševanje in trženje ponudb za 
gostovanje potrošnikov bi moralo biti 
popolnoma skladno z zakonodajo o 
varstvu potrošnikov, zlasti z Direktivo 
2005/29/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih 
poslovnih praksah podjetij v razmerju do 
potrošnikov na notranjem trgu („direktiva 
o nepoštenih poslovnih praksah“)1.
Zagotoviti morajo, da so vsi njihovi 
gostujoči uporabniki seznanjeni s tem, da 
so v zadevnem obdobju na voljo regulirane 
tarife, in tem porabnikom poslati jasno in 
nedvoumno sporočilo z opisom pogojev 
evrotarife in pravice prehoda na to tarifo in 
z nje.

_____________
1 UL L 149, 11.6.2005, str. 22
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Or. en

Predlog spremembe 79
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68) Zaradi preglednosti morajo ponudniki 
ob sklenitvi naročniškega razmerja in vsaki 
spremembi cen gostovanja, zlasti evrotarife 
in vseobsegajoče pavšalne tarife, če jo 
ponujajo, zagotoviti informacije o cenah 
gostovanja. Informacije o cenah gostovanja 
morajo domači ponudniki zagotoviti s 
primernimi sredstvi, kot so računi, internet, 
televizijski oglasi ali direktna pošta. 
Zagotoviti morajo, da so vsi njihovi 
gostujoči porabniki seznanjeni s tem, da so 
v zadevnem obdobju  na voljo regulirane
tarife, in tem porabnikom poslati jasno in 
nedvoumno sporočilo z opisom pogojev 
evrotarife in pravice prehoda na to tarifo in 
z nje.

(68) Zaradi preglednosti morajo ponudniki 
ob sklenitvi naročniškega razmerja in vsaki 
spremembi cen gostovanja, zlasti evrotarife 
in vseobsegajoče pavšalne tarife, če jo 
ponujajo, zagotoviti informacije o cenah 
gostovanja. Informacije o cenah gostovanja 
morajo domači ponudniki zagotoviti s 
primernimi sredstvi, kot so računi, internet, 
televizijski oglasi ali direktna pošta. 
Zagotoviti morajo, da so vsi njihovi 
gostujoči uporabniki seznanjeni s tem, da 
so  v zadevnem obdobju  na voljo 
regulirane tarife, in tem uporabnikom
poslati jasno in nedvoumno pisno sporočilo 
z opisom pogojev evrotarife in pravice 
prehoda na to tarifo in z nje.

Or. fr

Predlog spremembe 80
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(69) Poleg tega bi bilo treba uvesti ukrepe 
za izboljšanje preglednosti maloprodajnih 
cen storitev podatkovnega gostovanja, da 
se odpravi zlasti težava glede „pretresov 
zaradi visokih računov“, kar ovira 
nemoteno delovanje notranjega trga, in se 
gostujočim porabnikom zagotovijo orodja, 

(69) Poleg tega bi bilo treba uvesti ukrepe 
za izboljšanje preglednosti maloprodajnih 
cen vseh storitev gostovanja, da se odpravi 
zlasti težava glede „pretresov zaradi 
visokih računov“, kar ovira nemoteno 
delovanje notranjega trga, in se gostujočim 
uporabnikom zagotovijo orodja, ki jih 
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ki jih potrebujejo za spremljanje in nadzor 
stroškov storitev podatkovnega gostovanja. 
Prav tako ne bi smelo biti ovir za razvoj 
aplikacij ali tehnologij, ki so lahko 
nadomestek ali alternativa storitvam 
gostovanja, kot so storitve WiFi. Potrošniki 
bi morali biti s tem seznanjeni, da se jim 
omogoči osveščena izbira.

potrebujejo za spremljanje in nadzor 
stroškov storitev podatkovnega gostovanja. 
Prav tako ne bi smelo biti ovir za razvoj 
aplikacij ali tehnologij, ki so lahko 
nadomestek ali alternativa storitvam 
gostovanja, kot so storitve WiFi. Potrošniki 
bi morali biti s tem seznanjeni, da se jim 
omogoči osveščena izbira.

Or. en

Predlog spremembe 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(69) Poleg tega bi bilo treba uvesti ukrepe 
za izboljšanje preglednosti maloprodajnih 
cen storitev podatkovnega gostovanja, da 
se odpravi zlasti težava glede „pretresov 
zaradi visokih računov“, kar ovira 
nemoteno delovanje notranjega trga, in se 
gostujočim porabnikom zagotovijo orodja, 
ki jih potrebujejo za spremljanje in nadzor 
stroškov storitev podatkovnega gostovanja. 
Prav tako ne bi smelo biti ovir za razvoj 
aplikacij ali tehnologij, ki so lahko 
nadomestek ali alternativa storitvam 
gostovanja, kot so storitve WiFi. Potrošniki 
bi morali biti s tem seznanjeni, da se jim 
omogoči osveščena izbira.

(69) Poleg tega bi bilo treba uvesti ukrepe 
za izboljšanje preglednosti maloprodajnih 
cen storitev podatkovnega gostovanja, da 
se odpravi zlasti težava glede „pretresov 
zaradi visokih računov“, kar ovira 
nemoteno delovanje notranjega trga, in se 
gostujočim uporabnikom zagotovijo 
orodja, ki jih potrebujejo za spremljanje in 
nadzor stroškov storitev podatkovnega 
gostovanja. Prav tako ne bi smelo biti ovir 
za razvoj aplikacij ali tehnologij, ki so 
lahko nadomestek ali alternativa storitvam 
gostovanja, kot so storitve WiFi ali 
mehanizmi lokalnega prebojnega 
prehoda. Potrošniki bi morali biti s tem 
seznanjeni, da se jim omogoči osveščena 
izbira.

Or. en

Predlog spremembe 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Mobilni operaterji bi morali svojim 
gostujočim porabnikom zagotoviti zlasti 
njihovim potrebam prilagojene informacije 
o tarifah za storitve podatkovnega 
gostovanja, ki veljajo za te porabnike, 
vsakič, ko ob vstopu v drugo državo 
članico prvič uporabijo storitve 
podatkovnega gostovanja. Te informacije 
bi bilo treba poslati na njihov mobilni 
telefon ali drugo mobilno napravo na 
način, ki je najprimernejši za preprost 
sprejem in razumevanje informacij.

(70) Mobilni operaterji bi morali svojim 
gostujočim uporabnikom zagotoviti zlasti 
njihovim potrebam prilagojene informacije 
o tarifah za storitve podatkovnega 
gostovanja, ki veljajo za te uporabnike, 
vsakič, ko ob vstopu v drugo državo prvič 
uporabijo storitve podatkovnega 
gostovanja. Te informacije bi bilo treba 
poslati na njihov mobilni telefon ali drugo 
mobilno napravo na način, ki je 
najprimernejši za preprost sprejem in 
razumevanje informacij.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za preglednost bi se morali uporabljati tudi za storitve gostovanja zunaj Unije.

Predlog spremembe 83
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Mobilni operaterji bi morali svojim 
gostujočim porabnikom zagotoviti zlasti 
njihovim potrebam prilagojene informacije 
o tarifah za storitve podatkovnega 
gostovanja, ki veljajo za te porabnike, 
vsakič, ko ob vstopu v drugo državo 
članico prvič uporabijo storitve 
podatkovnega gostovanja. Te informacije 
bi bilo treba poslati na njihov mobilni 
telefon ali drugo mobilno napravo na 
način, ki je najprimernejši za preprost 
sprejem in razumevanje informacij.

(70) Mobilni operaterji bi morali svojim 
gostujočim uporabnikom brezplačno 
zagotoviti zlasti njihovim potrebam 
prilagojene informacije o tarifah za storitve 
podatkovnega gostovanja, ki veljajo za te 
uporabnike, vsakič, ko ob vstopu v drugo 
državo članico prvič uporabijo storitve 
podatkovnega gostovanja. Te informacije 
bi bilo treba poslati na njihov mobilni 
telefon ali drugo mobilno napravo na 
način, ki je najprimernejši za preprost 
sprejem in razumevanje informacij, in 
tako, da je do njih mogoče ponovno 
dostopati tudi kasneje.

Or. fr
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Obrazložitev

Pojavna okna niso učinkovit način obveščanja potrošnikov o veljavnih tarifah, ker jih bodo 
potrošniki, ki so v trenutku prejema zaposleni, najverjetneje zaprli, ne da bi pogledali 
vsebino, zato da bi lahko dokončali delo, ki so ga opravljali.

Predlog spremembe 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71) Da bi porabnikom olajšali 
razumevanje finančnih posledic uporabe 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja ter jim omogočili spremljanje in 
nadziranje svojih stroškov, bi moral
domači ponudnik podati primere aplikacij 
podatkovnega gostovanja, kot so 
elektronska pošta, slike in brskanje po 
spletu, ter navesti njihovo približno 
velikost, izraženo v količini podatkov.

(71) Da bi uporabnikom olajšali 
razumevanje finančnih posledic uporabe 
storitev podatkovnega gostovanja ter jim 
omogočili spremljanje in nadziranje svojih 
stroškov, bi morali domači ponudniki
podati primere aplikacij podatkovnega 
gostovanja, kot so elektronska pošta, slike 
in brskanje po spletu, ter navesti njihovo 
približno velikost, izraženo v količini 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 85
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71) Da bi porabnikom olajšali 
razumevanje finančnih posledic uporabe 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja ter jim omogočili spremljanje in 
nadziranje svojih stroškov, bi moral
domači ponudnik podati primere aplikacij 
podatkovnega gostovanja, kot so 
elektronska pošta, slike in brskanje po 
spletu, ter navesti njihovo približno 

(71) Da bi uporabnikom olajšali 
razumevanje finančnih posledic uporabe 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja ter jim omogočili spremljanje in 
nadziranje svojih stroškov, bi morali
domači ponudniki ob podpisu pogodbe in 
kadarkoli kasneje na zahtevo uporabnika 
brezplačno podati primere aplikacij 
podatkovnega gostovanja, kot so 
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velikost, izraženo v količini podatkov. elektronska pošta, slike in brskanje po 
spletu, ter navesti njihovo približno 
velikost, izraženo v količini podatkov.

Or. fr

Predlog spremembe 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Da se preprečijo pretresi zaradi 
visokih računov, bi morali mobilni 
operaterji določiti eno ali več finančnih 
in/ali količinskih zgornjih mej porabe za 
neporavnane obveznosti za storitve 
podatkovnega gostovanja, izražene v 
valuti, v kateri gostujočemu porabniku
izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno 
ponuditi vsem svojim gostujočim 
porabnikom skupaj z ustreznim 
opozorilnim sporočilom, ko se tej zgornji 
meji približajo. Ko je ta zgornja meja 
dosežena, porabniki ne bi smeli več 
prejemati teh storitev, prav tako pa jim jih 
ne bi smeli več zaračunavati, razen če 
porabniki izrecno zahtevajo nadaljnje 
zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, 
navedenimi v opozorilnem sporočilu. 
Gostujoči porabniki bi morali imeti 
možnost, da v ustreznem roku izberejo 
katero koli od teh finančnih ali količinskih 
zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo 
imeli takšne meje. Porabnika bi se moralo 
uvrstiti v sistem privzete meje, razen kadar 
zahteva drugače.

(72) Da se preprečijo pretresi zaradi 
visokih računov za storitve podatkovnega 
gostovanja znotraj Unije in zunaj nje, bi 
morali mobilni operaterji določiti eno ali 
več finančnih in/ali količinskih zgornjih 
mej porabe za neporavnane obveznosti za 
storitve podatkovnega gostovanja, izražene 
v valuti, v kateri gostujočemu uporabniku
izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno 
ponuditi vsem svojim gostujočim 
uporabnikom skupaj z ustreznim 
opozorilnim sporočilom, ko se tej zgornji 
meji približajo. Ko je ta zgornja meja 
dosežena, uporabniki ne bi smeli več 
prejemati teh storitev, prav tako pa jim jih 
ne bi smeli več zaračunavati, razen če 
uporabniki izrecno zahtevajo nadaljnje 
zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, 
navedenimi v opozorilnem sporočilu. 
Gostujoči porabniki bi morali imeti 
možnost, da v ustreznem roku izberejo 
katero koli od teh finančnih ali količinskih 
zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo 
imeli takšne meje. Uporabnika bi se 
moralo uvrstiti v sistem privzete meje, 
razen kadar zahteva drugače.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za preglednost bi se morali uporabljati tudi za storitve gostovanja zunaj Unije.
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Predlog spremembe 87
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Da se preprečijo pretresi zaradi 
visokih računov, bi morali mobilni 
operaterji določiti eno ali več finančnih 
in/ali količinskih zgornjih mej porabe za 
neporavnane obveznosti za storitve 
podatkovnega gostovanja, izražene v 
valuti, v kateri gostujočemu porabniku
izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno 
ponuditi vsem svojim gostujočim 
porabnikom skupaj z ustreznim 
opozorilnim sporočilom, ko se tej zgornji 
meji približajo. Ko je ta zgornja meja 
dosežena, porabniki ne bi smeli več 
prejemati teh storitev, prav tako pa jim jih 
ne bi smeli več zaračunavati, razen če 
porabniki izrecno zahtevajo nadaljnje 
zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, 
navedenimi v opozorilnem sporočilu. 
Gostujoči porabniki bi morali imeti 
možnost, da v ustreznem roku izberejo 
katero koli od teh finančnih ali količinskih 
zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo 
imeli takšne meje. Porabnika bi se moralo 
uvrstiti v sistem privzete meje, razen kadar 
zahteva drugače.

(72) Da se preprečijo pretresi zaradi 
visokih računov, bi morali mobilni 
operaterji določiti eno ali več finančnih 
in/ali količinskih zgornjih mej porabe za 
neporavnane obveznosti za storitve 
podatkovnega gostovanja, izražene v 
valuti, v kateri gostujočemu uporabniku
izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno 
ponuditi vsem svojim gostujočim 
uporabnikom skupaj z ustreznim 
opozorilnim sporočilom, v obliki, ki 
omogoča kasnejši ponoven ogled, ko se tej 
zgornji meji približajo. Ko je ta zgornja 
meja dosežena, uporabniki ne bi smeli več 
prejemati teh storitev, prav tako pa jim jih 
ne bi smeli več zaračunavati, razen če 
uporabniki izrecno zahtevajo nadaljnje 
zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, 
navedenimi v opozorilnem sporočilu. V 
tem primeru bi morali prejeti brezplačno 
potrditev, v obliki, ki omogoča kasnejši 
ponoven ogled. Gostujoči uporabniki bi 
morali imeti možnost, da v ustreznem roku 
izberejo katero koli od teh finančnih ali 
količinskih zgornjih mej ali pa se odločijo, 
da ne bodo imeli takšne meje. Uporabnika
bi se moralo uvrstiti v sistem privzete 
meje, razen kadar zahteva drugače.

Or. fr

Obrazložitev

Pojavna okna niso primeren način obveščanja potrošnikov, da se približujejo zgornji meji 
porabe, ker jih bodo potrošniki, ki so v trenutku prejema zaposleni, poskusili zapreti in 
dokončati delo, ki so ga opravljali. Poleg tega je videti, da bi potrošniki nujno morali prejeti 
potrditev, da se strinjajo, da bodo še naprej uporabljali ponujeno storitev, čeprav so dosegli 
zgornjo mejo porabe. To naj bi potrošnikom preprečilo, da samo pritisnejo na tipko, ne da bi 
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se pri tem zavedali posledic svojega početja.

Predlog spremembe 88
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72a) Ker trenutna zakonodaja EU ne 
vsebuje določb o omejevanju pretresov 
zaradi previsokih računov za gostovanje 
zunaj Unije, bi bilo treba uporabnike v 
prihodnje obveščati o ustreznih cenah 
gostovanja med gostovanjem zunaj Unije, 
zajemati pa bi jih morale tudi določbe o 
pretresih zaradi previsokih računov, ki se 
uporabljajo za gostovanje v Uniji.

Or. da

Predlog spremembe 89
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Vendar pa je od začetka veljavnosti 
sprememb, uvedenih z Uredbo (ES) št. 
544/2009, mogoče opaziti, da so „izjemno 
visoki računi“ pri uporabnikih s 
predplačniškimi tarifami za uporabo 
storitev podatkovnega gostovanja manj 
verjeten, saj je pri njih znesek 
razpoložljivega kredita določen že vnaprej. 
Poleg tega bodo uporabniki s prehodno 
evrotarifo za prenos podatkov z 
reguliranimi cenami za podatkovno 
gostovanje dodatno zaščiteni pred 
visokimi cenami teh storitev. Zato se 
določbe o omejenih cenah ne smejo 
uporabljati za uporabnike s 
predplačniškimi razmerji.

črtano
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Or. nl

Predlog spremembe 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Vendar pa je od začetka veljavnosti 
sprememb, uvedenih z Uredbo (ES) št. 
544/2009, mogoče opaziti, da so „izjemno 
visoki računi“ pri uporabnikih s 
predplačniškimi tarifami za uporabo 
storitev podatkovnega gostovanja manj 
verjeten, saj je pri njih znesek 
razpoložljivega kredita določen že vnaprej. 
Poleg tega bodo uporabniki s prehodno 
evrotarifo za prenos podatkov z 
reguliranimi cenami za podatkovno 
gostovanje dodatno zaščiteni pred visokimi 
cenami teh storitev. Zato se določbe o 
omejenih cenah ne smejo uporabljati za 
uporabnike s predplačniškimi razmerji.

(74) Vendar pa je od začetka veljavnosti 
sprememb, uvedenih z Uredbo (ES) št. 
544/2009, mogoče opaziti, da so „izjemno 
visoki računi“ pri uporabnikih s 
predplačniškimi tarifami za uporabo 
storitev podatkovnega gostovanja manj 
verjetni, saj je pri njih znesek 
razpoložljivega kredita določen že vnaprej. 
Poleg tega bodo ti uporabniki s prehodno 
evrotarifo za prenos podatkov z 
reguliranimi cenami za podatkovno 
gostovanje dodatno zaščiteni pred visokimi 
cenami teh storitev. Zato se določbe o 
omejenih cenah ne smejo uporabljati za 
uporabnike s predplačniškimi razmerji, 
razen v primerih, ko se uporabniki 
odločijo za sistem samodejnega polnjenja
računa.

Or. en

Predlog spremembe 91
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Vendar pa je od začetka veljavnosti 
sprememb, uvedenih z Uredbo (ES) št. 
544/2009, mogoče opaziti, da so „izjemno 
visoki računi“ pri uporabnikih s 
predplačniškimi tarifami za uporabo 

črtano
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storitev podatkovnega gostovanja manj 
verjeten, saj je pri njih znesek 
razpoložljivega kredita določen že vnaprej. 
Poleg tega bodo uporabniki s prehodno 
evrotarifo za prenos podatkov z 
reguliranimi cenami za podatkovno 
gostovanje dodatno zaščiteni pred 
visokimi cenami teh storitev. Zato se 
določbe o omejenih cenah ne smejo 
uporabljati za uporabnike s 
predplačniškimi razmerji.

Or. fr

Predlog spremembe 92
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Uvodna izjava 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(80) Maloprodajne zgornje meje cen je 
treba določiti tako visoko, da ne bo 
izkrivljale konkurenčnih prednosti 
strukturnih rešitev, lahko pa se bodo tudi
ukinile, ko bodo strukturni pristopi začeli 
učinkovati in omogočili razvoj pravega 
enotnega trga. Zato se morajo 
maloprodajne varnostne zgornje meje 
postopno zniževati in nato prenehati 
veljati.

(80) Omogočiti bi bilo treba ukinitev 
zgornjih mej maloprodajnih cen, ko bodo
z regulativnim pristopom leta 2015 cene 
domačih storitev in cene storitev 
gostovanja usklajene. Zato se morajo 
maloprodajne varnostne zgornje meje 
postopno zniževati in nato prenehati 
veljati.

Or. nl

Predlog spremembe 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 81

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(81) Komisija bi morala pregledati (81) Komisija bi morala pregledati 
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učinkovitost te uredbe glede na njene cilje 
in njen prispevek k izvajanju regulativnega 
okvira in nemotenemu delovanju 
notranjega trga. Komisija bi morala v zvezi 
s tem upoštevati njen vpliv na konkurenčni 
položaj ponudnikov mobilnih 
komunikacijskih storitev, ki so različno 
veliki in prihajajo iz različnih delov Unije, 
razvoj, gibanja in preglednost 
maloprodajnih in veleprodajnih cen, 
njihovo povezanost z dejanskimi stroški, v 
kolikšni meri so se domneve iz presoje 
vpliva, priložene tej uredbi, uresničile ter 
stroške, ki jih imajo upravljavci zaradi 
izpolnjevanja zahtev, in vpliv na naložbe. 
Komisija bi morala glede na tehnološki 
napredek preučiti tudi razpoložljivost in 
kakovost storitev, ki nadomeščajo 
gostovanje (na primer dostop prek WIFI).

učinkovitost te uredbe glede na njene cilje 
in njen prispevek k izvajanju regulativnega 
okvira in nemotenemu delovanju 
notranjega trga. Komisija bi morala v zvezi 
s tem upoštevati njen vpliv na konkurenčni 
položaj ponudnikov mobilnih 
komunikacijskih storitev, ki so različno 
veliki in prihajajo iz različnih delov Unije, 
razvoj, gibanja in preglednost 
maloprodajnih in veleprodajnih cen, 
njihovo povezanost z dejanskimi stroški, v 
kolikšni meri so se domneve iz presoje 
vpliva, priložene tej uredbi, uresničile ter 
stroške, ki jih imajo upravljavci zaradi 
izpolnjevanja zahtev, in vpliv na naložbe. 
Komisija bi morala glede na tehnološki 
napredek preučiti tudi razpoložljivost in 
kakovost storitev, ki nadomeščajo 
gostovanje (na primer dostop prek WIFI ali 
mehanizmov lokalnega prebojnega 
prehoda).

Or. en

Predlog spremembe 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 81 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(81a) Cilj pregleda te uredbe bi moral biti 
vzpostavitev še bolj povezanega trga 
telekomunikacijskih storitev v Evropi in 
izboljšanje možnosti operaterjev, da 
ponudijo telekomunikacijske storitve, in 
potrošnikov, da jih uporabijo, ter s tem 
odprava preostalih ovir. Za dopolnitev 
pravil o veleprodajnem dostopu do 
gostovanja bi morala Komisija in BEREC 
sprejeti ustrezne ukrepe za nadaljnjo 
uskladitev nacionalnih predpisov o 
telekomunikacijah, izboljšati pogoje za 
vstop operaterjev na trg v vseh državah 
članicah in uskladiti cene zaključevanja 
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klicev v vsej Uniji. Za podporo enotnemu 
trgu telekomunikacijskih storitev, ki bo 
dejansko brez mej, bi morala Komisija in 
BEREC predložiti predlog o novih 
pravilih za dostop do novih mrež 4G/ 
LTE, tako da bi omogočili povezovanje 
mobilnih naprav na dostopovna omrežja 
vseh operaterjev, ki lahko zagotovijo 
dogovorjeno raven signala, če je ne more 
zagotoviti ponudnik storitve, s katerim 
ima uporabnik sklenjeno pogodbo, pri tem 
pa uporabniku ne bi smeli dodatno 
zaračunati, če uporablja omrežje drugega 
operaterja. Komisija bi morala dopolniti 
to uredbo s predložitvijo podobnega 
zakonodajnega predloga za cene 
opravljenih čezmejnih klicev in poslanih 
sporočil SMS med državami članicami, ki 
jih ta uredba ne zajema. Komisija bi si 
morala s sklepanjem večstranskih 
sporazumov tudi aktivno prizadevati za 
razširitev uporabe pravil iz te uredbe na 
druge države zunaj Unije, zlasti na tiste, ki 
mejijo nanjo, in na države kandidatke.

Or. en

Predlog spremembe 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), 
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba uvaja skupni pristop k 
zagotavljanju, da uporabniki javnih 
mobilnih komunikacijskih omrežij na 
potovanjih po Uniji ne plačujejo previsokih 
cen za storitve gostovanja v Uniji v 
primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi 
cenami, ko vzpostavljajo in sprejemajo 
klice, pošiljajo in sprejemajo sporočila 
SMS ter uporabljajo paketno komutirane 
podatkovne komunikacijske storitve, kar 

Ta uredba uvaja skupni pristop k 
uresničevanju resnično enotnega trga 
mobilnih komunikacij. Prvi korak je 
določitev prehodnega obdobja za 
zagotovitev, da uporabniki javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežij na potovanjih po 
Uniji ne plačujejo previsokih cen za 
storitve gostovanja v Uniji v primerjavi s 
konkurenčnimi nacionalnimi cenami, ko 
vzpostavljajo in sprejemajo klice, pošiljajo 



PE478.641v01-00 46/175 AM\888019SL.doc

SL

prispeva k nemotenemu delovanju 
notranjega trga, hkrati pa omogoča 
doseganje visoke ravni zaščite 
potrošnikov, spodbuja konkurenco in 
preglednost na trgu ter zagotavlja 
spodbude za inovacije in izbiro 
potrošnikov.

in sprejemajo sporočila SMS ter 
uporabljajo paketno komutirane 
podatkovne komunikacijske storitve. Drugi 
korak je uvedba potrebnih ukrepov za 
odpravo pojma gostovanja v celotni Uniji 
in ki zagotavljajo enake cene v celotni 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 96
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba uvaja skupni pristop k 
zagotavljanju, da uporabniki javnih 
mobilnih komunikacijskih omrežij na 
potovanjih po Uniji ne plačujejo previsokih 
cen za storitve gostovanja v Uniji v 
primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi 
cenami, ko vzpostavljajo in sprejemajo 
klice, pošiljajo in sprejemajo sporočila 
SMS ter uporabljajo paketno komutirane 
podatkovne komunikacijske storitve, kar 
prispeva k nemotenemu delovanju 
notranjega trga, hkrati pa omogoča 
doseganje visoke ravni zaščite 
potrošnikov, spodbuja konkurenco in 
preglednost na trgu ter zagotavlja 
spodbude za inovacije in izbiro 
potrošnikov.

Ta uredba uvaja skupni pristop k 
uresničevanju resnično enotnega trga 
mobilnih komunikacij. Prvi korak je 
določitev prehodnega obdobja za 
zagotovitev, da uporabniki javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežij na potovanjih po 
Uniji ne plačujejo previsokih cen za 
storitve gostovanja v Uniji v primerjavi s 
konkurenčnimi nacionalnimi cenami, ko 
vzpostavljajo in sprejemajo klice, pošiljajo 
in sprejemajo sporočila SMS ter 
uporabljajo paketno komutirane 
podatkovne komunikacijske storitve. Drugi 
korak je uvedba tehničnih in strukturnih 
ukrepov, ki so potrebni za odpravo pojma 
gostovanja v celotni Uniji in ki 
zagotavljajo enake cene v celotni Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 97
Cornelis de Jong

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

Določa pravila, ki zagotavljajo ločeno 
prodajo storitev gostovanja in domačih 
mobilnih komunikacijskih storitev ter 
pogoje za veleprodajni dostop do javnih
mobilnih telefonskih omrežij z namenom 
zagotavljanja storitev gostovanja. Določa 
tudi prehodna pravila za cene, ki jih lahko 
zaračunajo mobilni operaterji za 
zagotavljanje storitev gostovanja v Uniji za 
govorne klice in sporočila SMS, ki izvirajo 
in se zaključujejo znotraj Unije ter za 
paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve, ki jih uporabljajo 
gostujoči porabniki med gostovanjem v 
mobilnem komunikacijskem omrežju v 
drugi državi članici. Uporablja se za cene, 
ki si jih medsebojno zaračunavajo omrežni 
operaterji na veleprodajni ravni, in, za 
cene, ki jih zaračunavajo domači ponudniki 
na maloprodajni ravni.

Njen namen je postopoma znižati zgornje 
meje tarif, da bi leta 2015 uskladili 
domače cene in cene gostovanja za 
telefonske klice, sporočila SMS in 
podatkovno komunikacijo, kot je 
dogovorjeno v Evropski digitalni agendi.
Določa tudi prehodna pravila za cene, ki 
jih lahko zaračunajo mobilni operaterji za 
zagotavljanje storitev gostovanja v Uniji za 
govorne klice in sporočila SMS, ki izvirajo 
in se zaključujejo znotraj Unije, ter za 
paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve, ki jih uporabljajo 
gostujoči uporabniki med gostovanjem v 
mobilnem komunikacijskem omrežju v 
drugi državi članici. Uporablja se za cene, 
ki si jih medsebojno zaračunavajo omrežni 
operaterji na veleprodajni ravni, in za cene, 
ki jih zaračunavajo domači ponudniki na 
maloprodajni ravni.

Or. nl

Predlog spremembe 98
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določa pravila, ki zagotavljajo ločeno 
prodajo storitev gostovanja in domačih 
mobilnih komunikacijskih storitev ter 
pogoje za veleprodajni dostop do javnih 
mobilnih telefonskih omrežij z namenom 
zagotavljanja storitev gostovanja. Določa 
tudi prehodna pravila za cene, ki jih lahko 
zaračunajo mobilni operaterji za 
zagotavljanje storitev gostovanja v Uniji za 
govorne klice in sporočila SMS, ki izvirajo 
in se zaključujejo znotraj Unije ter za 
paketno komutirane podatkovne 

Določa prehodna pravila za cene, ki jih 
lahko zaračunajo mobilni operaterji za 
zagotavljanje storitev gostovanja v Uniji za 
govorne klice in sporočila SMS, ki izvirajo 
in se zaključujejo znotraj Unije, ter za 
paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve, ki jih uporabljajo 
gostujoči uporabniki med gostovanjem v 
mobilnem komunikacijskem omrežju v 
drugi državi članici. Uporablja se za cene, 
ki si jih medsebojno zaračunavajo omrežni 
operaterji na veleprodajni ravni, in za cene, 
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komunikacijske storitve, ki jih uporabljajo 
gostujoči porabniki med gostovanjem v 
mobilnem komunikacijskem omrežju v 
drugi državi članici. Uporablja se za cene, 
ki si jih medsebojno zaračunavajo omrežni 
operaterji na veleprodajni ravni, in, za 
cene, ki jih zaračunavajo domači ponudniki 
na maloprodajni ravni.

ki jih zaračunavajo domači ponudniki na 
maloprodajni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 99
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ločena prodaja storitev gostovanja in 
domačih mobilnih komunikacijskih 
storitev je začasen in vmesen korak za 
povečanje konkurence z namenom 
znižanja cen gostovanj za uporabnike, s 
čimer bi dosegli skupen evropski mobilni 
trg brez razlik med nacionalnimi tarifami 
in tarifami gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa tudi pravila za 
povečanje preglednosti cen in boljše 
informiranje uporabnikov o cenah storitev 
gostovanja v Uniji.

2. Ta uredba določa tudi pravila za 
povečanje preglednosti cen in boljše 
informiranje uporabnikov o cenah storitev 
gostovanja znotraj in zunaj Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 101
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba določa tudi pravila za 
povečanje preglednosti cen in boljše 
informiranje uporabnikov o cenah storitev 
gostovanja v Uniji.

2. Ta uredba določa tudi pravila za 
povečanje preglednosti cen in boljše 
informiranje uporabnikov o cenah storitev 
gostovanja znotraj in zunaj Unije.

Or. en

Predlog spremembe 102
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mejne cene iz te uredbe so izražene v 
eurih. Kadar so cene, ki jih urejajo členi 6, 
7, 8, 9, 11 in 12 izražene v drugih valutah, 
se začetne mejne cene v skladu z 
navedenimi členi določijo v teh valutah z 
uporabo referenčnih menjalnih tečajev, ki 
jih je Evropska centralna banka objavila v 
Uradnem listu Evropske unije 30. maja 
2012.

Mejne cene iz te uredbe so izražene v 
eurih. Kadar so cene, ki jih urejajo členi 6, 
7, 8, 9, 11 in 12, izražene v drugih valutah, 
se začetne mejne cene v skladu z 
navedenimi členi določijo v teh valutah z 
uporabo referenčnih menjalnih tečajev, ki 
jih je Evropska centralna banka objavila v 
Uradnem listu Evropske unije 30. maja 
2012 ali z uporabo povprečja referenčnih 
menjalnih tečajev, ki jih je objavila 
Evropska centralna banka v Uradnem 
listu Evropske unije v zadnjih šestih 
mesecih pred začetkom veljavnosti te 
uredbe, odvisno od tega, katera od teh 
začetnih mejnih cen po pretvorbi valut, ki 
niso euro, je nižja.

Or. pl
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Obrazložitev

Namen te spremembe je zmanjšati tveganje nastanka razmer, v katerih kljub temu, da se cene 
zmanjšajo na podlagi sprememb te uredbe, zaradi nihanja menjalnih tečajev ne bi prišlo do 
zmanjšanja cen v državah, ki ne uporabljajo eura. Predlog ne odpravlja tega tveganja, ampak 
samo zagotavlja alternativno metodo za pretvorbo iz eura v druge valute.

Predlog spremembe 103
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „evropska tarifa (evrotarifa)“ pomeni 
vsako tarifo, ki ne presega najvišje cene, 
določene v členu 7, ki jo domači ponudnik 
lahko zaračuna za zagotavljanje reguliranih 
gostujočih klicev v skladu z navedenim 
členom;

(a) „evropska tarifa (evrotarifa)“ pomeni 
vsako tarifo, ki ne presega najvišje cene, 
določene v členu 7, ki jo domači ponudnik 
lahko zaračuna za zagotavljanje reguliranih 
gostujočih klicev v skladu z navedenim
členom, in ki bo leta 2015 enaka tarifi, ki 
se zaračunava na domačem trgu;

Or. nl

Predlog spremembe 104
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „domači ponudnik“ pomeni podjetje, ki 
porabniku zagotavlja gostujoče storitve po 
vsej Uniji prek svojega lastnega omrežja 
ali kot operater navideznega mobilnega 
omrežja ali kot prodajni posrednik;

(b) „domači ponudnik“ pomeni podjetje, ki 
uporabniku zagotavlja gostujoče storitve 
po vsej Uniji prek svojega lastnega 
omrežja ali kot prodajni posrednik;

Or. en
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Predlog spremembe 105
Damien Abad

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „domači ponudnik“ pomeni podjetje, ki 
porabniku zagotavlja gostujoče storitve po 
vsej Uniji prek svojega lastnega omrežja 
ali kot operater navideznega mobilnega 
omrežja ali kot prodajni posrednik;

(b) „domači ponudnik“ pomeni operaterja, 
ki gostujočemu uporabniku zagotavlja 
gostujoče storitve po vsej Uniji prek 
svojega lastnega omrežja ali kot operater 
navideznega mobilnega omrežja ali kot 
prodajni posrednik; ta opredelitev 
vključuje tudi vse druge ponudnike 
storitev gostovanja;

Or. fr

Obrazložitev

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Predlog spremembe 106
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „regulirana storitev podatkovnega 
gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki 
omogoča gostujočemu porabniku, da 
uporablja paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve prek svojega 

(k) „regulirana storitev podatkovnega 
gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki 
omogoča gostujočemu uporabniku, da 
uporablja paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve prek svojega 
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mobilnega telefona ali druge mobilne 
naprave, medtem ko je povezan z 
obiskanim omrežjem. Regulirana storitev 
podatkovnega gostovanja ne vključuje 
prenosa ali sprejema reguliranih gostujočih 
klicev ali sporočil SMS, vključuje pa 
prenos in sprejemanje sporočil MMS;

mobilnega telefona ali druge mobilne 
naprave, medtem ko je povezan z 
obiskanim omrežjem. Regulirana storitev 
podatkovnega gostovanja ne vključuje 
prenosa ali sprejema reguliranih gostujočih 
klicev ali sporočil SMS in tudi ne 
pošiljanja in sprejemanja sporočil MMS;

Or. en

Obrazložitev

Maloprodajne cene za storitve MMS se računajo glede na ceno na enoto (kot SMS) in ne 
glede na velikost. Zato storitve MMS ne bi smele biti predmet podatkovnega gostovanja.

Predlog spremembe 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „regulirana storitev podatkovnega 
gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki 
omogoča gostujočemu porabniku, da 
uporablja paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve prek svojega 
mobilnega telefona ali druge mobilne 
naprave, medtem ko je povezan z
obiskanim omrežjem. Regulirana storitev 
podatkovnega gostovanja ne vključuje 
prenosa ali sprejema reguliranih gostujočih 
klicev ali sporočil SMS, vključuje pa 
prenos in sprejemanje sporočil MMS;

(k) „regulirana storitev podatkovnega 
gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki 
omogoča gostujočemu uporabniku, da 
uporablja paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve prek svojega 
mobilnega telefona ali druge mobilne 
naprave, medtem ko je povezan z 
obiskanim omrežjem. Regulirana storitev 
podatkovnega gostovanja ne vključuje 
opravljanja ali sprejemanja reguliranih 
gostujočih klicev, sporočil SMS ali MMS;

Or. en

Obrazložitev

Sporočila MMS se ponavadi zaračunajo na sporočilo in ne glede na velikost. To pomeni, da 
se obravnavajo podobno kot sporočila SMS, zato se zdi smiselna izključitev iz opredelitve 
podatkovnega gostovanja. 
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Predlog spremembe 108
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „regulirana storitev podatkovnega 
gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki 
omogoča gostujočemu porabniku, da 
uporablja paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve prek svojega 
mobilnega telefona ali druge mobilne 
naprave, medtem ko je povezan z 
obiskanim omrežjem. Regulirana storitev 
podatkovnega gostovanja ne vključuje 
prenosa ali sprejema reguliranih gostujočih 
klicev ali sporočil SMS, vključuje pa 
prenos in sprejemanje sporočil MMS;

(k) „regulirana storitev podatkovnega 
gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki 
omogoča gostujočemu uporabniku, da 
uporablja paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve prek svojega 
mobilnega telefona ali druge mobilne 
naprave, medtem ko je povezan z 
obiskanim omrežjem. Regulirana storitev 
podatkovnega gostovanja ne vključuje 
opravljanja ali sprejemanja reguliranih 
gostujočih klicev ali sporočil SMS, 
opravljanja in sprejemanja sporočil MMS 
ter podatkovne komunikacije vrste stroj–
stroj (M2M);

Or. en

Obrazložitev

Sporočila MMS bi bilo treba izključiti iz opredelitve reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, enako kot sporočila SMS, in priznati, da jih ni mogoče primerjati z drugimi 
podatkovnimi storitvami. Komunikacijo vrste stroj–stroj bi bilo treba izključiti iz opredelitve 
reguliranih storitev podatkovnega gostovanja, ker je ta storitev drugačna: a) ni neposredno 
usmerjena na potrošnike na trgu široke potrošnje (medtem ko je cilj uredbe o gostovanju 
zavarovati potrošnike na trgu široke potrošnje pred previsokimi cenami), 2) je na splošno 
integrirana storitev, ki zahteva izredni razvoj operaterja mobilnega omrežja in ki se prodaja 
podjetjem ali glavnim strankam (družbam).

Predlog spremembe 109
Damien Abad

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „regulirana storitev podatkovnega 
gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki 

(k) „regulirana storitev podatkovnega 
gostovanja“ pomeni storitev gostovanja, ki 
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omogoča gostujočemu porabniku, da 
uporablja paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve prek svojega 
mobilnega telefona ali druge mobilne 
naprave, medtem ko je povezan z 
obiskanim omrežjem. Regulirana storitev 
podatkovnega gostovanja ne vključuje 
prenosa ali sprejema reguliranih gostujočih 
klicev ali sporočil SMS, vključuje pa 
prenos in sprejemanje sporočil MMS;

omogoča gostujočemu uporabniku, da 
uporablja paketno komutirane podatkovne 
komunikacijske storitve prek svojega 
mobilnega telefona ali druge mobilne 
naprave, medtem ko je povezan z 
obiskanim omrežjem. Regulirana storitev 
podatkovnega gostovanja ne vključuje 
opravljanja ali sprejemanja reguliranih 
gostujočih klicev, sporočil SMS, storitev 
vrste stroj–stroj ali sporočil MMS;

Or. fr

Obrazložitev

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

Predlog spremembe 110
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „alternativni ponudnik gostovanja“ 
pomeni domačega ponudnika, ki ni 
ponudnik, ki zagotavlja domače mobilne 
komunikacijske storitve, ter ki 
gostujočemu uporabniku storitve 
gostovanja zagotavlja prek svojega 
omrežja ali kot operater mobilnega 
virtualnega omrežja oziroma 
preprodajalec;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 111
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „alternativni ponudnik gostovanja“ 
pomeni domačega ponudnika, ki ni 
ponudnik, ki zagotavlja domače mobilne 
komunikacijske storitve, ter ki 
gostujočemu uporabniku storitve 
gostovanja zagotavlja prek svojega 
omrežja ali kot operater mobilnega 
virtualnega omrežja oziroma preprodajalec;

(m) „alternativni ponudnik gostovanja“ 
pomeni ponudnika, ki ni ponudnik, ki 
zagotavlja domače mobilne 
komunikacijske storitve, ter ki 
gostujočemu uporabniku storitve 
gostovanja zagotavlja prek svojega 
omrežja ali kot operater mobilnega 
virtualnega omrežja oziroma preprodajalec;

Or. en

Obrazložitev

Kot pravi tudi BEREC, bi moralo biti besedilo uredbe dovolj prožno, da omogoča 
individualizacijo rešitve izmed več možnosti, ne da bi katero koli izključili. Kot je navedeno v 
uredbi, mora BEREC opredeliti najboljšo rešitev za izvajanje.

Predlog spremembe 112
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) „veleprodajni gostujoči dostop“ pomeni 
zagotavljanje naprav in/ali storitev 
drugemu podjetju pod določenimi pogoji z 
namenom zagotavljanja storitev gostovanja 
maloprodajnim uporabnikom;

(n) „veleprodajni gostujoči dostop“ pomeni 
zagotavljanje naprav in/ali storitev 
drugemu podjetju na nediskriminatorni 
osnovi pod določenimi pogoji z namenom 
zagotavljanja storitev gostovanja 
maloprodajnim uporabnikom;

Or. en
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Predlog spremembe 113
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „profil za gostovanje v Evropski uniji 
(EU)“ pomeni vnaprej konfiguriran profil 
za zagotavljanje ločenih storitev 
gostovanja, ki se zagotovi na isti kartici 
SIM poleg profila za zagotavljanje 
domačih mobilnih storitev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ureditev bi morala ostati tehnološko nevtralna, da bi se izognili zakonodaji, ki je zastarela že 
v času izvajanja.

Predlog spremembe 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „profil za gostovanje v Evropski uniji 
(EU)“ pomeni vnaprej konfiguriran profil 
za zagotavljanje ločenih storitev 
gostovanja, ki se zagotovi na isti kartici 
SIM poleg profila za zagotavljanje 
domačih mobilnih storitev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi morala ostati nevtralna glede tehnične rešitve strukturnih ukrepov in prepustiti 
smernice za izvajanje Komisiji in BEREC v sodelovanju z gospodarsko panogo. Vnaprej 
določeni profil gostovanja EU bi posredno predlagal tehnično rešitev.
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Predlog spremembe 115
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „profil za gostovanje v Evropski uniji 
(EU)“ pomeni vnaprej konfiguriran profil 
za zagotavljanje ločenih storitev 
gostovanja, ki se zagotovi na isti kartici 
SIM poleg profila za zagotavljanje 
domačih mobilnih storitev.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Ta odstavek bi bilo treba črtati, da bi se odpravilo sklicevanje na dodaten profil. Tudi 
operaterji bi morali imeti možnost zagotavljati svoje storitve gostovanja v okviru istega 
profila.

Predlog spremembe 116
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo 
vsem upravičenim zahtevkom za 
veleprodajni gostujoči dostop, vključno z 
zahtevki operaterjev mobilnih virtualnih 
omrežij ali preprodajalcev. Za 
zagotavljanje veleprodajnega gostujočega 
dostopa se uporabljajo pravila o reguliranih 
veleprodajnih gostujočih tarifah iz členov 
6,8 in 11.

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo 
vsem upravičenim zahtevkom za 
veleprodajni gostujoči dostop, vključno z 
zahtevki preprodajalcev. Za zagotavljanje 
veleprodajnega gostujočega dostopa se 
uporabljajo pravila o reguliranih 
veleprodajnih gostujočih tarifah iz členov 
6, 8 in 11.

Or. en
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Predlog spremembe 117
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo 
vsem upravičenim zahtevkom za 
veleprodajni gostujoči dostop, vključno z 
zahtevki operaterjev mobilnih virtualnih 
omrežij ali preprodajalcev. Za 
zagotavljanje veleprodajnega gostujočega 
dostopa se uporabljajo pravila o reguliranih 
veleprodajnih gostujočih tarifah iz členov 
6,8 in 11.

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo 
vsem upravičenim zahtevkom za 
veleprodajni gostujoči dostop, vključno z 
zahtevki operaterjev mobilnih virtualnih 
omrežij ali preprodajalcev. Zahteva po 
veleprodajnem gostujočem dostopu ostane 
sorazmerna in prilagojena stranki, ki 
zahteva dostop. Za zagotavljanje 
veleprodajnega gostujočega dostopa se 
uporabljajo pravila o reguliranih 
veleprodajnih gostujočih tarifah iz členov 
6, 8 in 11. Navedena pravila ne posegajo v 
povračilo drugih stroškov, povezanih z 
zagotavljanjem storitve veleprodajnega 
gostujočega dostopa, operaterju 
mobilnega omrežja.

Or. en

Obrazložitev

Pravica do dostopa ne more biti enaka za operaterje navideznih mobilnih komunikacijskih 
omrežij in preprodajalce. Operater mobilnega omrežja si mora povrniti druge stroške, 
povezane z zagotavljanjem takega dostopa.

Predlog spremembe 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veleprodajni gostujoči dostop obsega 
dostop do vseh omrežnih elementov in z 
njimi povezanih naprav, ustreznih storitev, 
programske opreme ter informacijskih 
sistemov za zagotavljanje storitev 

2. Veleprodajni gostujoči dostop obsega, 
pod pogojem, da je zagotovljena 
sorazmernost, dostop do vseh omrežnih 
elementov in z njimi povezanih naprav, 
ustreznih storitev, programske opreme ter 
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gostovanja uporabnikom. informacijskih sistemov za zagotavljanje 
storitev gostovanja uporabnikom. Dodatne 
storitve, ki presegajo osnovni veleprodajni 
gostujoči dostop, na primer izdajanje 
računov ali skrb za stranke, bi morale biti 
plačljive.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da vsak iskalec dostopa ne bo mogel zahtevati kakršnega koli dostopa do 
sredstev. Preprodajalci brez lastne opreme za izdajanje računov lahko zahtevajo od 
domačega ponudnika omrežja, da zagotovi sistem izdajanja računov poleg izključno 
veleprodajnega dostopa po regulirani ceni. Domači ponudniki omrežja bi morali za take 
dodatne storitve prejeti plačilo.

Predlog spremembe 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zahtevek za veleprodajni gostujoči 
dostop operater omrežja dodeli dva meseca
po prejemu zahtevka.

3. Zahtevek za veleprodajni gostujoči 
dostop operater omrežja dodeli v šestih 
mesecih po prejemu zahtevka.

Or. en

Obrazložitev

Dva meseca, ki jih določa predlog Komisije za odobritev zahtevka za veleprodajni gostujoči 
dostop, sta preveč omejujoča, saj bi lahko obstajale tehnične težave, ki bi preprečile 
pravočasno uresničitev, ne da bi bil za to kriv operater.

Predlog spremembe 120
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 črtano
Ločena prodaja storitev gostovanja
1. Domači ponudniki svojim naročnikom 
zagotovijo dostop do storitev govornega, 
SMS in podatkovnega gostovanja vseh 
medomrežno povezanih operaterjev.
2. Z učinkom od 1. julija 2014 domači 
ponudniki uporabnike storitev gostovanja 
obvestijo, da lahko prekinejo naročnino 
za obstoječe storitve gostovanja in storitve 
gostovanja izberejo pri alternativnemu 
ponudniku storitev gostovanja. 
Uporabniki storitev gostovanja morajo 
domačega ponudnika o izbiri obvestiti v 
dveh mesecih. Uporabniki storitev 
gostovanja, ki v navedenem obdobju niso 
izbrali alternativnega ponudnika, ga 
lahko izberejo kadar koli v skladu s 
tretjim in četrtim odstavkom.
3. Uporabnikove izbire alternativnega 
ponudnika storitev gostovanja domači 
uporabnik ne sme vezati na naročniško 
razmerje ali ponavljajoče stroške ter jo 
mora zagotoviti pri vseh maloprodajnih 
tarifah.
4. Menjava med alternativnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne 
sme obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na 
gostovanje, ter se izvede v petih delovnih 
dneh; razen če je uporabnik storitev 
gostovanja naročen na domači paket, ki 
vključuje cene gostovanja, ki se 
razlikujejo od evropske tarife, evropske 
tarife za SMS in evropske tarife za prenos 
podatkov, lahko domači ponudnik 
menjavo starega naročniškega razmerja z 
novim preloži za največ tri mesece.
5. Ob sklenitvi ali podaljšanju 
naročniškega razmerja o mobilnih 
komunikacijskih storitvah domači 
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ponudniki vsem uporabnikom posamično 
zagotovijo popolne informacije o 
možnostih izbire alternativnega 
ponudnika storitev gostovanja in olajšajo 
sklenitev naročniškega razmerja z njim. 
Uporabniki, ki sklenejo naročniško 
razmerje z domačim ponudnikom storitev 
gostovanja, izrecno potrdijo, da so bili o 
tej možnosti obveščeni. Ponudniki 
mobilnih komunikacijskih storitev 
preprodajalcev, ki so njihova prodajna 
mesta, ne smejo ovirati pri sklenitvi 
naročniških razmerij o ločenih storitvah 
gostovanja z alternativnimi ponudniki 
storitev gostovanja.
6. Domači ponudnik ali operater 
obiskanega omrežja tehničnih lastnosti 
storitev gostovanja, ki jih zagotavlja 
alternativni ponudnik storitev gostovanja, 
ne sme spremeniti tako, da bi se 
razlikovale od tehničnih lastnosti storitev, 
ki jih zagotavlja operater, ki zagotavlja 
domače mobilne komunikacijske storitve, 
vključno s parametri kakovosti.

Or. en

Predlog spremembe 121
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2014 domači 
ponudniki uporabnike storitev gostovanja 
obvestijo, da lahko prekinejo naročnino 
za obstoječe storitve gostovanja in storitve 
gostovanja izberejo pri alternativnemu 
ponudniku storitev gostovanja. 
Uporabniki storitev gostovanja morajo 
domačega ponudnika o izbiri obvestiti v 
dveh mesecih. Uporabniki storitev 
gostovanja, ki v navedenem obdobju niso 

črtano
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izbrali alternativnega ponudnika, ga 
lahko izberejo kadar koli v skladu s 
tretjim in četrtim odstavkom.

Or. nl

Predlog spremembe 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2014 domači 
ponudniki uporabnike storitev gostovanja 
obvestijo, da lahko prekinejo naročnino za 
obstoječe storitve gostovanja in storitve 
gostovanja izberejo pri alternativnemu 
ponudniku storitev gostovanja. Uporabniki 
storitev gostovanja morajo domačega 
ponudnika o izbiri obvestiti v dveh 
mesecih. Uporabniki storitev gostovanja, ki 
v navedenem obdobju niso izbrali 
alternativnega ponudnika, ga lahko 
izberejo kadar koli v skladu s tretjim in 
četrtim odstavkom.

2. Z učinkom od 1. marca 2014 domači 
ponudniki v roku štirih mesecev od tega 
datuma uporabnike storitev gostovanja 
obvestijo, da lahko prekinejo naročnino za 
obstoječe storitve gostovanja in storitve 
gostovanja izberejo pri alternativnemu 
ponudniku storitev gostovanja. Uporabniki 
storitev gostovanja morajo domačega 
ponudnika o izbiri obvestiti v dveh 
mesecih. Uporabniki storitev gostovanja, ki 
v navedenem obdobju niso izbrali 
alternativnega ponudnika, ga lahko 
izberejo kadar koli v skladu s tretjim in 
četrtim odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba bo pomagala, da bodo rezultati na trgu vidni že pred dopusti.

Predlog spremembe 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2014 domači 
ponudniki uporabnike storitev gostovanja
obvestijo, da lahko prekinejo naročnino za 
obstoječe storitve gostovanja in storitve 
gostovanja izberejo pri alternativnemu 
ponudniku storitev gostovanja. Uporabniki 
storitev gostovanja morajo domačega 
ponudnika o izbiri obvestiti v dveh 
mesecih. Uporabniki storitev gostovanja, 
ki v navedenem obdobju niso izbrali 
alternativnega ponudnika, ga lahko 
izberejo kadar koli v skladu s tretjim in 
četrtim odstavkom.

2. Z učinkom od 1. junija 2014 imajo
uporabniki storitev gostovanja pravico, da
kadar koli prekinejo naročnino za 
obstoječe storitve gostovanja in storitve 
gostovanja izberejo pri alternativnemu 
ponudniku storitev gostovanja, v skladu s 
tretjim in četrtim odstavkom. Domači 
ponudniki vse svoje obstoječe gostujoče 
uporabnike o tej pravici obvestijo pred 
1. junijem 2014.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja, da ima uporabnik izrecno pravico, da zamenja svojega 
ponudnika storitev gostovanja, in to mora biti osrednji element tega odstavka. Iz tega izhaja 
obveznost ponudnika, da uporabnike obvešča o tem. Da bi strukturni ukrep hitro učinkoval, bi 
moral biti vzpostavljen pred poletnimi počitnicami leta 2014. Obstoječi uporabniki bi morali 
biti tudi predhodno obveščeni o spremembah.

Predlog spremembe 124
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uporabnikove izbire alternativnega 
ponudnika storitev gostovanja domači 
uporabnik ne sme vezati na naročniško 
razmerje ali ponavljajoče stroške ter jo 
mora zagotoviti pri vseh maloprodajnih 
tarifah.

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 125
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Menjava med alternativnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne 
sme obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na 
gostovanje, ter se izvede v petih delovnih 
dneh; razen če je uporabnik storitev 
gostovanja naročen na domači paket, ki 
vključuje cene gostovanja, ki se 
razlikujejo od evropske tarife, evropske 
tarife za SMS in evropske tarife za prenos 
podatkov, lahko domači ponudnik 
menjavo starega naročniškega razmerja z 
novim preloži za največ tri mesece.

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 126
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Menjava med alternativnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v petih delovnih dneh; razen
če je uporabnik storitev gostovanja naročen 
na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ tri 

4. Menjava med različnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v enem delovnem dnevu; le
če je uporabnik storitev gostovanja naročen 
na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ tri 
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mesece. mesece.

Or. en

Obrazložitev

Ni videti, da bi obstajala utemeljitev za predlagano petdnevno obdobje prehoda za zamenjavo 
ponudnika storitev gostovanja.

Predlog spremembe 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Menjava med alternativnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v petih delovnih dneh; razen
če je uporabnik storitev gostovanja naročen 
na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ tri 
mesece.

4. Menjava med različnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v enem delovnem dnevu; le
če je uporabnik storitev gostovanja naročen 
na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ dva 
meseca.

Or. en

Predlog spremembe 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Menjava med alternativnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 

4. Menjava med različnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
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obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v petih delovnih dneh; razen
če je uporabnik storitev gostovanja naročen 
na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ tri 
mesece.

obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v dveh delovnih dneh; le če je 
uporabnik storitev gostovanja naročen na 
domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ tri 
mesece.

Or. en

Obrazložitev

Krajši čas za zamenjavo ponudnikov storitev dostopa povečuje konkurenco in je uporabniku 
prijaznejši.

Predlog spremembe 129
George Lyon

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Menjava med alternativnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v petih delovnih dneh; razen
če je uporabnik storitev gostovanja naročen 
na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ tri 
mesece.

4. Prehod na drugega ponudnika storitev 
gostovanja ali odhod od njega ali menjava
med različnimi ponudniki storitev 
gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v najkrajšem možnem časi, ki 
se določi v smernicah BEREC; le če je 
uporabnik storitev gostovanja naročen na 
domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ dva 
meseca.
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Or. en

Obrazložitev

V zvezi s časom za zamenjavo ponudnika storitev gostovanja predlagamo, da se v uredbi 
navede „najkrajši možni čas“. Minimalni rok se nato lahko opredeli v smernicah BEREC, ker 
so najprimernejše za posebna merila za tehnično izvajanje. Uporaba te ubeseditve je skladna 
s tisto, ki se uporablja za prenosljivost mobilnih številk v direktivi o univerzalnih storitvah.

Predlog spremembe 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Menjava med alternativnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v petih delovnih dneh; razen
če je uporabnik storitev gostovanja naročen 
na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ tri 
mesece.

4. Prehod na drugega ponudnika storitev 
gostovanja ali odhod od njega ali menjava
med različnimi ponudniki storitev 
gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v najkrajšem možnem časi, ki 
se določi v smernicah BEREC; le če je 
uporabnik storitev gostovanja naročen na 
domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ dva 
meseca.

Or. en

Predlog spremembe 131
Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Menjava med alternativnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v petih delovnih dneh; razen
če je uporabnik storitev gostovanja naročen 
na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ tri 
mesece.

4. Menjava med različnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v enem delovnem dnevu; le
če je uporabnik storitev gostovanja naročen 
na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ tri 
mesece.

Or. en

Predlog spremembe 132
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Menjava med alternativnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v petih delovnih dneh; razen
če je uporabnik storitev gostovanja naročen 
na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ tri 
mesece.

4. Menjava med različnimi ponudniki 
storitev gostovanja je brezplačna in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje, 
ter se izvede v petih delovnih dneh; le če je 
uporabnik storitev gostovanja naročen na 
domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske 
tarife, evropske tarife za SMS in evropske 
tarife za prenos podatkov, lahko domači 
ponudnik menjavo starega naročniškega 
razmerja z novim preloži za največ en 
mesec od dneva vložitve take zahteve.

Or. fr
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Obrazložitev

Zdi se, da so trije meseci predolga doba, ki ne ustreza potrebam uporabnikov, ki bodo želeli 
izbrati operaterja, za katerega je videti, da jim ponuja najboljšo ponudbo z vidika porabe v 
okviru gostovanja v času, ko zapuščajo svojo domačo državo. Malokateri med njimi bo lahko 
to predvidel več kakor tri mesece vnaprej.

Predlog spremembe 133
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ob sklenitvi ali podaljšanju 
naročniškega razmerja o mobilnih 
komunikacijskih storitvah domači 
ponudniki vsem uporabnikom posamično 
zagotovijo popolne informacije o 
možnostih izbire alternativnega ponudnika 
storitev gostovanja in olajšajo sklenitev 
naročniškega razmerja z njim. Uporabniki, 
ki sklenejo naročniško razmerje z domačim 
ponudnikom storitev gostovanja, izrecno 
potrdijo, da so bili o tej možnosti 
obveščeni. Ponudniki mobilnih 
komunikacijskih storitev preprodajalcev, ki 
so njihova prodajna mesta, ne smejo ovirati 
pri sklenitvi naročniških razmerij o ločenih 
storitvah gostovanja z alternativnimi 
ponudniki storitev gostovanja.

5. Ob sklenitvi ali podaljšanju 
naročniškega razmerja o mobilnih 
komunikacijskih storitvah domači 
ponudniki vsem uporabnikom posamično 
na jasen in razumljiv način zagotovijo 
popolne informacije o možnostih izbire 
alternativnega ponudnika storitev 
gostovanja in olajšajo sklenitev 
naročniškega razmerja z njim. Uporabniki, 
ki sklenejo naročniško razmerje z domačim 
ponudnikom storitev gostovanja, izrecno 
potrdijo, da so bili o tej možnosti 
obveščeni. Ponudniki mobilnih 
komunikacijskih storitev preprodajalcev, ki 
so njihova prodajna mesta, ne smejo ovirati 
pri sklepanju naročniških razmerij o 
ločenih storitvah gostovanja z 
alternativnimi ponudniki storitev 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ob sklenitvi ali podaljšanju 
naročniškega razmerja o mobilnih 
komunikacijskih storitvah domači 
ponudniki vsem uporabnikom posamično 
zagotovijo popolne informacije o 
možnostih izbire alternativnega ponudnika 
storitev gostovanja in olajšajo sklenitev
naročniškega razmerja z njim. Uporabniki, 
ki sklenejo naročniško razmerje z domačim 
ponudnikom storitev gostovanja, izrecno 
potrdijo, da so bili o tej možnosti 
obveščeni. Ponudniki mobilnih 
komunikacijskih storitev preprodajalcev, ki 
so njihova prodajna mesta, ne smejo ovirati 
pri sklenitvi naročniških razmerij o ločenih 
storitvah gostovanja z alternativnimi 
ponudniki storitev gostovanja.

5. Ob sklenitvi ali podaljšanju 
naročniškega razmerja o mobilnih 
komunikacijskih storitvah domači 
ponudniki vsem uporabnikom posamično 
zagotovijo popolne informacije o 
možnostih izbire drugega ponudnika 
storitev gostovanja in ne ovirajo sklenitve
naročniškega razmerja z njim. Uporabniki, 
ki sklenejo naročniško razmerje z domačim 
ponudnikom storitev gostovanja, izrecno 
potrdijo, da so bili o tej možnosti 
obveščeni. Ponudniki mobilnih 
komunikacijskih storitev preprodajalcev, ki 
so njihova prodajna mesta, ne smejo ovirati 
pri sklepanju naročniških razmerij o 
ločenih storitvah gostovanja z 
alternativnimi ponudniki storitev 
gostovanja.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko bi morali biti uporabniki obveščeni o različnih ponudnikih storitev gostovanja, pa 
operaterjev ni mogoče prisiliti, naj olajšajo sklepanje takih pogodb s konkurenti. Prav tako pa 
jih ne bi smeli ovirati.

Predlog spremembe 135
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ob sklenitvi ali podaljšanju 
naročniškega razmerja o mobilnih 
komunikacijskih storitvah domači 
ponudniki vsem uporabnikom posamično 
zagotovijo popolne informacije o 
možnostih izbire alternativnega ponudnika 
storitev gostovanja in olajšajo sklenitev
naročniškega razmerja z njim. Uporabniki, 

5. Ob sklenitvi ali podaljšanju 
naročniškega razmerja o mobilnih 
komunikacijskih storitvah domači 
ponudniki vsem uporabnikom posamično 
in v trajni obliki zagotovijo popolne 
informacije o možnostih izbire drugega 
ponudnika storitev gostovanja in ne ovirajo 
sklenitve naročniškega razmerja z njim. 
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ki sklenejo naročniško razmerje z domačim 
ponudnikom storitev gostovanja, izrecno 
potrdijo, da so bili o tej možnosti 
obveščeni. Ponudniki mobilnih 
komunikacijskih storitev preprodajalcev, ki 
so njihova prodajna mesta, ne smejo ovirati 
pri sklenitvi naročniških razmerij o ločenih 
storitvah gostovanja z alternativnimi
ponudniki storitev gostovanja.

Uporabniki, ki sklenejo naročniško 
razmerje z domačim ponudnikom storitev 
gostovanja, izrecno potrdijo, da so bili o tej 
možnosti obveščeni. Ponudniki mobilnih 
komunikacijskih storitev preprodajalcev, ki 
so njihova prodajna mesta, ne smejo 
omejevati ali ovirati pri sklepanju
naročniških razmerij o ločenih storitvah 
gostovanja z drugimi ponudniki storitev 
gostovanja.

Or. fr

Predlog spremembe 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Operaterji lahko pred 1. julijem 2013 
zaprosijo svoje nacionalne zakonodajalce 
za izvzetje iz obveznosti ločene prodaje 
storitev gostovanja. Izvzetje se odobri, če 
se operater obveže, da bo s 1. junijem 
2014 ponudil vsem svojim uporabnikom 
tarife za gostovanje, ki bodo enake 
njegovim nacionalnim tarifam ali največ 
10 % višje od njegovih ustreznih 
nacionalnih tarif. Operaterji lahko 
namesto tega ponudijo tudi tarifo, ki jo 
sestavlja dodatni mesečni osnovni znesek, 
ki zajema vse storitve gostovanja, če lahko 
dokažejo, da se povprečni stroški 
gostovanja za ustrezno skupno 
uporabnikov (podjetja, naročniki ali 
predplačniki) ne bi povečali za več kakor 
10 %. Če nacionalni regulativni organ 
izvzetje odobri, se za operaterja in njegove 
uporabnike odstavki od 1 do 5 ne 
uporabljajo. Operaterji potem, ko jim je 
odobreno izvzetje, obvestijo nacionalni 
regulativni organ o spremembah svojih 
ponudb. Nacionalni regulativni organ 
prekliče izvzetje, če spremenjene ponudbe 
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več ne izpolnjujejo pogojev iz tega 
odstavka. Operaterju se posreduje 
obvestilo o možnem preklicu izvzetja in se 
mu odobrijo trije meseci, da ponudbe 
prilagodi. Operater, katerega izvzetje se 
prekliče, začne izvajati odstavke od 1 do 5 
v enem letu po preklicu izvzetja. 
Nacionalni regulativni organi obvestijo 
Evropsko komisijo o dodeljenih ali 
preklicanih izvzetjih.

Or. en

Obrazložitev

Operaterji bi morali dobiti možnost uporabiti bistveno nižje cene v primerjavi z zgornjimi 
mejami cen, predvidenimi v uredbi. V takem primeru bi bil cilj digitalne agende za Evropo 
dosežen, zato ustreznemu operaterju ne bi smeli biti naloženi stroški in upravne obremenitve 
za ločeno prodajo storitev gostovanja.

Predlog spremembe 137
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Obveznosti iz odstavkov (1) do (6) tega 
člena in iz člena 5 se ne uporabljajo za 
domače ponudnike, ki do 1. julija 2014 
vsem svojim naročnikom ponudijo tarife 
za gostovanje, ki so dovolj blizu tarifam, 
ki jih zaračunajo gostujočemu 
uporabniku za domače glasovne in 
podatkovne storitve ter sporočila SMS.
BEREC po posvetovanju z zainteresirano 
javnostjo in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo v ustreznem času, tj. ne več kot 
tri mesece po sprejetju te uredbe, določi 
smernice za opredelitev tarif za 
gostovanje, ki so dovolj blizu domačim 
tarifam.

Or. en
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Obrazložitev

To bi omogočilo bistveno znižanje tarif za gostovanje, ne da bi bilo nujno treba vlagati v 
strukturno rešitev. Tako odstopanje od splošnega pravila velja, če omogoča doseganje cilja 
nižjih cen za potrošnika.

Predlog spremembe 138
Damien Abad

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Če uporabniku njegov domači 
ponudnik storitev ponudi tarife za 
gostovanje, ki so dovolj blizu njegovim 
tarifam za domače glasovne in 
podatkovne storitve ter sporočila SMS, za 
tega operaterja ne velja obveznost, da 
svojemu uporabniku omogoči dostop do 
storitev glasovnega, SMS in podatkovnega 
gostovanja katerega koli drugega 
ponudnika storitev gostovanja, ki je 
pridobil dostop za ponujanje ločenih 
storitev gostovanja, kot je določeno v 
odstavkih (1) do (6) tega člena in v členu 
5. BEREC po posvetovanju z 
zainteresirano javnostjo in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo v ustreznem času, 
tj. ne več kot tri mesece po sprejetju te 
uredbe, določi smernice za opredelitev 
tarif za gostovanje, ki so dovolj blizu 
domačim tarifam.

Or. en

Obrazložitev

Skladno s „ključno ciljno zmogljivostjo“, določeno v digitalni agendi, je konvergenca med 
nacionalnimi cenami in cenami gostovanja določena kot dolgoročni politični cilj. Videti je, da 
so nekateri operaterji pripravljeni ponuditi svojim uporabnikom tarife za gostovanje, ki so 
podobne nacionalnim tarifam, da bi se izognili vlaganju v izvajanje ukrepov ločevanja. To bi 
lahko neposredno koristilo potrošnikom, brez sklepanja ločenih pogodb za storitve 
gostovanja. Konkretno to pomeni, da bi lahko bili operaterji, ki na primer omogočajo 
uporabo znatnega dela nacionalnih storitev, vključenih v paketne ponudbe za storitve 
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gostovanja, ali ki uporabljajo zmerne dodatne stroške za zagotavljanje storitev gostovanja, 
upravičeni do takega izvzetja. To izvzetje bi se uporabljajo na podlagi ponudbe, pogoji, ki jih 
je treba izpolnjevati, pa bi bili dovolj strogi, da uporabnikov ne bi prizadela izguba možnosti 
izbire drugega operaterja za storitve gostovanja.

Predlog spremembe 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Če uporabniku njegov domači 
ponudnik storitev ponudi tarife za 
gostovanje, ki so dovolj blizu njegovim 
tarifam za domače glasovne in 
podatkovne storitve ter sporočila SMS, za 
tega operaterja ne velja obveznost, da 
svojemu uporabniku omogoči dostop do 
storitev glasovnega, SMS in podatkovnega 
gostovanja katerega koli drugega 
ponudnika storitev gostovanja. BEREC po 
posvetovanju z zainteresirano javnostjo in 
v tesnem sodelovanju s Komisijo v 
ustreznem času, tj. ne več kot tri mesece 
po sprejetju te uredbe, določi smernice za 
opredelitev tarif za gostovanje, ki so blizu 
domačim tarifam.

Or. en

Predlog spremembe 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), 
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Od 1. julija 2014 so maloprodajne cene za 
klice, sporočila SMS in uporabo podatkov 
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enake, ne glede na to, ali uporabnik 
gostuje ali ne.
Do 30. junija 2016 veljajo zgornje meje 
maloprodajnih cen, določene v členu 7, 
členu 9 in členu 12.

Or. en

Predlog spremembe 141
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Od 1. julija 2014 so maloprodajne cene za 
klice, sporočila SMS in uporabo podatkov 
enake, ne glede na to, ali uporabnik 
gostuje ali ne.
Do 30. junija 2014 veljajo zgornje meje 
maloprodajnih cen, določene v členih 7, 9 
in 12.

Or. en

Predlog spremembe 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Obveznosti iz odstavkov (1) do (6) člena 4 
in iz člena 5 se ne uporabljajo za domače 
ponudnike, ki do 1. julija 2014 vsem 
svojim naročnikom ponudijo tarife za 
gostovanje, ki so znatno bližje tarifam, ki 
jih zaračunajo gostujočemu uporabniku 
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za domače glasovne in podatkovne storitve 
ter sporočila SMS.
BEREC po posvetovanju z zainteresirano 
javnostjo in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo v ustreznem času, tj. ne več kot 
tri mesece po sprejetju te uredbe, določi 
smernice za opredelitev tarif za 
gostovanje, ki so dovolj blizu domačim 
tarifam.

Or. en

Predlog spremembe 143
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Naprava za ločeno prodajo storitev 
gostovanja
Da se razvije enotni trg, se tehnične 
rešitve za mehanizem za ločeno prodajo 
storitev gostovanja izvajajo po vsej Uniji 
istočasno.
Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave delujejo najpozneje do 1. julija 
2014, s čimer omogočijo, da lahko 
uporabniki uporabljajo domače mobilne 
storitve in ločene storitve gostovanja, ki 
jih zagotavlja alternativni ponudnik 
storitev gostovanja, ter hkrati obdržijo 
mobilno številko. Da se zagotovi ločena 
prodaja storitev gostovanja, lahko 
operaterji dovolijo zlasti uporabo „profila 
za gostovanje v EU“ na isti SIM kartici in 
uporabo istega aparata za domače 
mobilne storitve. Cene medomrežnega 
povezovanja pri tej napravi so stroškovno 
naravnane, uporabnikom pa se njena 
uporaba ne sme neposredno zaračunavati.
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BEREC po posvetovanju z zainteresirano 
javnostjo in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo v ustreznem času, tj. ne več kot 
tri mesece po sprejetju te uredbe, določi 
smernice za usklajene tehnične rešitve za 
napravo za zagotavljanje ločenih storitev 
gostovanja ter za usklajene postopke za 
menjavo ponudnika storitev gostovanja. 
Komisija lahko ta rok na utemeljeno 
zahtevo BEREC podaljša.
Komisija lahko po potrebi pooblasti 
evropski organ za standardizacijo, da 
sprejme ustrezne standarde za usklajeno 
uvedbo naprave.

Or. nl

Predlog spremembe 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano

Naprava za ločeno prodajo storitev 
gostovanja
Da se razvije enotni trg, se tehnične 
rešitve za mehanizem za ločeno prodajo 
storitev gostovanja izvajajo po vsej Uniji 
istočasno.
Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave delujejo najpozneje do 1. julija 
2014, s čimer omogočijo, da lahko 
uporabniki uporabljajo domače mobilne 
storitve in ločene storitve gostovanja, ki 
jih zagotavlja alternativni ponudnik 
storitev gostovanja, ter hkrati obdržijo 
mobilno številko. Da se zagotovi ločena 
prodaja storitev gostovanja, lahko 
operaterji dovolijo zlasti uporabo „profila 
za gostovanje v EU“ na isti SIM kartici in 
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uporabo istega aparata za domače 
mobilne storitve. Cene medomrežnega 
povezovanja pri tej napravi so stroškovno 
naravnane, uporabnikom pa se njena 
uporaba ne sme neposredno zaračunavati.
BEREC po posvetovanju z zainteresirano 
javnostjo in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo v ustreznem času, tj. ne več kot 
tri mesece po sprejetju te uredbe, določi 
smernice za usklajene tehnične rešitve za 
napravo za zagotavljanje ločenih storitev 
gostovanja ter za usklajene postopke za 
menjavo ponudnika storitev gostovanja. 
Komisija lahko ta rok na utemeljeno 
zahtevo BEREC podaljša.
Komisija lahko po potrebi pooblasti 
evropski organ za standardizacijo, da 
sprejme ustrezne standarde za usklajeno 
uvedbo naprave.

Or. en

Predlog spremembe 145
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se razvije enotni trg, se tehnične rešitve 
za mehanizem za ločeno prodajo storitev 
gostovanja izvajajo po vsej Uniji istočasno.

Da se razvije začasni enotni trg gostovanj, 
se tehnične rešitve za mehanizem za ločeno 
prodajo storitev gostovanja izvajajo po vsej 
Uniji istočasno in izpolnjujejo naslednja 
merila:
(a) vse tehnične rešitve morajo biti 
stroškovno učinkovite;
(b) zasnovane so na uporabniku prijazen 
način;
(c) omogočajo najvišjo možno raven 
medobratovalnosti;
(d) omogočajo rešitev lokalnega 
prebojnega prehoda za uporabo podatkov 
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na uporabniku prijazen način;
(e) zagotavljajo spoštovanje načela 
nevtralnosti omrežja za vso uporabo 
podatkov, zlasti za dostop do storitev 
VOIP in drugih podobnih storitev;
(f) uporabniki lahko enostavno in hitro 
preidejo na alternativnega ponudnika ali 
med alternativnimi ponudniki storitev 
gostovanja, pri tem pa ohranijo svojo 
telefonsko številko;
(g) gostovanje državljanov Unije v tretjih 
državah ali državljanov tretjih držav v 
Uniji ni ovirano.

Or. en

Predlog spremembe 146
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se razvije enotni trg, se tehnične rešitve 
za mehanizem za ločeno prodajo storitev 
gostovanja izvajajo po vsej Uniji istočasno.

Da se razvije začasni enotni trg gostovanj, 
se tehnične rešitve za mehanizem za ločeno 
prodajo storitev gostovanja izvajajo po vsej 
Uniji istočasno in izpolnjujejo naslednja 
merila:
(a) vse tehnične rešitve morajo biti 
stroškovno učinkovite;
(b) zasnovane so na uporabniku prijazen 
način;
(c) omogočajo najvišjo možno raven 
medobratovalnosti;
(d) zagotavljajo spoštovanje načela 
nevtralnosti omrežja za vso uporabo 
podatkov, zlasti za dostop do storitev 
VOIP in drugih podobnih storitev;
(e) uporabniki lahko enostavno in hitro 
preidejo na alternativnega ponudnika ali 
med alternativnimi ponudniki storitev 
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gostovanja, pri tem pa ohranijo svojo 
telefonsko številko;
(f) gostovanje državljanov Unije v tretjih 
državah ni ovirano.

Or. en

Predlog spremembe 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave delujejo najpozneje do 1. julija
2014, s čimer omogočijo, da lahko 
uporabniki uporabljajo domače mobilne 
storitve in ločene storitve gostovanja, ki jih 
zagotavlja alternativni ponudnik storitev 
gostovanja, ter hkrati obdržijo mobilno 
številko. Da se zagotovi ločena prodaja 
storitev gostovanja, lahko operaterji 
dovolijo zlasti uporabo „profila za 
gostovanje v EU“ na isti SIM kartici in 
uporabo istega aparata za domače 
mobilne storitve. Cene medomrežnega 
povezovanja pri tej napravi so stroškovno 
naravnane, uporabnikom pa se njena 
uporaba ne sme neposredno zaračunavati.

Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave, ki ustrezajo merilom iz odstavka 
1, delujejo najpozneje do 1. marca 2014, s 
čimer omogočijo, da lahko uporabniki 
uporabljajo domače mobilne storitve in 
ločene storitve gostovanja, ki jih zagotavlja 
alternativni ponudnik storitev gostovanja, 
ter hkrati obdržijo mobilno številko. Cene 
medomrežnega povezovanja pri tej napravi 
so stroškovno naravnane, uporabnikom pa 
se njena uporaba ne sme neposredno 
zaračunavati.

Or. en

Predlog spremembe 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi ločena prodaja storitev Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
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gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave delujejo najpozneje do 1. julija
2014, s čimer omogočijo, da lahko 
uporabniki uporabljajo domače mobilne 
storitve in ločene storitve gostovanja, ki jih 
zagotavlja alternativni ponudnik storitev 
gostovanja, ter hkrati obdržijo mobilno 
številko. Da se zagotovi ločena prodaja 
storitev gostovanja, lahko operaterji 
dovolijo zlasti uporabo „profila za 
gostovanje v EU“ na isti SIM kartici in 
uporabo istega aparata za domače 
mobilne storitve. Cene medomrežnega 
povezovanja pri tej napravi so stroškovno 
naravnane, uporabnikom pa se njena 
uporaba ne sme neposredno zaračunavati.

gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave delujejo najpozneje do 1. junija
2014, s čimer omogočijo, da lahko 
uporabniki uporabljajo domače mobilne 
storitve in ločene storitve gostovanja, ki jih 
zagotavlja alternativni ponudnik storitev 
gostovanja, ter hkrati obdržijo mobilno 
številko. Cene medomrežnega povezovanja 
pri tej napravi so stroškovno naravnane, 
uporabnikom pa se njena uporaba ne sme 
neposredno zaračunavati.

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi morala biti nevtralna glede tehničnih rešitev, ki se uporabljajo za izvajanje 
strukturnega ukrepa. Da bi strukturni ukrep hitro učinkoval, bi moral biti vzpostavljen pred 
poletnimi počitnicami leta 2014.

Predlog spremembe 149
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave delujejo najpozneje do 1. julija 
2014, s čimer omogočijo, da lahko 
uporabniki uporabljajo domače mobilne 
storitve in ločene storitve gostovanja, ki jih 
zagotavlja alternativni ponudnik storitev 
gostovanja, ter hkrati obdržijo mobilno 
številko. Da se zagotovi ločena prodaja 
storitev gostovanja, lahko operaterji 
dovolijo zlasti uporabo „profila za 
gostovanje v EU“ na isti SIM kartici in
uporabo istega aparata za domače mobilne 

Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave delujejo najpozneje do 1. julija 
2014, s čimer omogočijo, da lahko 
uporabniki uporabljajo domače mobilne 
storitve in ločene storitve gostovanja, ki jih 
zagotavlja alternativni ponudnik storitev 
gostovanja, ter hkrati obdržijo mobilno 
številko. Da se zagotovi ločena prodaja 
storitev gostovanja, lahko operaterji 
dovolijo zlasti uporabo istega aparata za 
domače mobilne storitve. Cene 
medomrežnega povezovanja pri tej napravi 
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storitve. Cene medomrežnega povezovanja 
pri tej napravi so stroškovno naravnane, 
uporabnikom pa se njena uporaba ne sme 
neposredno zaračunavati.

so stroškovno naravnane, uporabnikom pa 
se njena uporaba ne sme neposredno 
zaračunavati.

Or. it

Obrazložitev

Črtanje tega dela besedila omogoča operaterjem doseganje istih rezultatov z drugimi 
tehnologijami.

Predlog spremembe 150
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 
izvora, prenosa in zaključevanja, od 
1. julija 2012 ne sme presegati 0,10 EUR
na minuto.

Or. en

Predlog spremembe 151
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna porabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 

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

gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 
izvora, prenosa in zaključevanja, od 
1. julija 2012 ne sme presegati 0,10 EUR
na minuto.

Or. en

Predlog spremembe 152
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 
izvora, prenosa in zaključevanja, od 
1. julija 2012 ne sme presegati 0,10 EUR
na minuto.

Or. en

Predlog spremembe 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna porabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 
izvora, prenosa in zaključevanja, od 1. 
julija 2012 ne sme presegati 0,14 EUR na 

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 
izvora, prenosa in zaključevanja, od 
1. julija 2012 ne sme presegati 0,11 EUR
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minuto. na minuto.

Or. en

Predlog spremembe 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 
izvora, prenosa in zaključevanja, od 
1. julija 2012 ne sme presegati 0,13 EUR
na minuto.

Or. en

Obrazložitev

Varnostne zgornje meje cen v tej uredbi bi morale med maloprodajnimi in veleprodajnimi 
cenami pustiti dovolj manevrskega prostora za vstop ponudnikov na novi trg gostovanja s 
ciljem spodbujati konkurenco in dosegati boljšo vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 155
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna porabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 

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

izvora, prenosa in zaključevanja, od 
1. julija 2012 ne sme presegati 0,10 EUR
na minuto.

Or. pl

Obrazložitev

Ta sprememba je rezultat analize veleprodajnih cen dostopa, ki jo je opravil BEREC.

Predlog spremembe 156
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 
izvora, prenosa in zaključevanja, od 
1. julija 2012 ne sme presegati 0,10 EUR
na minuto.

Or. el

Predlog spremembe 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna porabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 

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

izvora, prenosa in zaključevanja, od 
1. julija 2012 ne sme presegati 0,13 EUR
na minuto.

Or. en

Predlog spremembe 158
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V skladu s členom 3(1) lahko domači 
ponudniki, na primer operaterji 
navideznih mobilnih komunikacijskih 
omrežij in preprodajalci, kupijo 
veleprodajne storitve gostovanja od 
operaterjev domačih omrežij, ki 
pridobivajo in preprodajajo veleprodajne 
storitve gostovanja od operaterja 
obiskanega omrežja v skladu s členom 
6(1). V tem primeru je mogoče v 
povprečno veleprodajno ceno, ki jo lahko 
zaračuna operater, vključiti dodaten 
znesek največ 0,20 EUR/min za kritje 
razumnih stroškov domačega ponudnika.

Or. en

Obrazložitev

Gostiteljsko omrežje bi moralo imeti pravico zaračunati pošteno in razumno ceno za pokritje 
dodatnih stroškov, povezanih s preprodajo, kot je navedel BEREC (odstavek 30, Analiza 
BEREC predloga uredbe Evropske komisije o gostovanju (BEREC Analysis of the European 
Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming) COM(2011)402 z dne 6. julija 2011).

Predlog spremembe 159
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 oziroma
1. julija 2014 zniža na 0,10 oziroma 0,06
EUR. Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,06 EUR.

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,06 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,04 EUR. 
Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,04 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 160
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 oziroma 
1. julija 2014 zniža na 0,10 oziroma 0,06
EUR. Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,06 EUR.

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,05 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,03 EUR. 
Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,03 EUR.

Or. en
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Predlog spremembe 161
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 oziroma 
1. julija 2014 zniža na 0,10 oziroma 0,06
EUR. Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,06 EUR.

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,07 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,04 EUR. 
Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,04 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 oziroma 
1. julija 2014 zniža na 0,10 oziroma 0,06
EUR. Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,06 EUR.

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,08 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,05 EUR. 
Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,05 EUR.
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Or. en

Predlog spremembe 163
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 oziroma 
1. julija 2014 zniža na 0,10 oziroma 0,06
EUR. Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,06 EUR.

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,10 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,07 EUR. 
Ne glede na člen 19 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,07 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Varnostne zgornje meje cen v tej uredbi bi morale med maloprodajnimi in veleprodajnimi 
cenami pustiti dovolj manevrskega prostora za vstop ponudnikov na novi trg gostovanja s 
ciljem spodbujati konkurenco in dosegati boljšo vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 164
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
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obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 oziroma 
1. julija 2014 zniža na 0,10 oziroma 0,06 
EUR. Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,06 EUR.

obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,09 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,06 EUR.
Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,06 EUR.

Or. pl

Predlog spremembe 165
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 oziroma 
1. julija 2014 zniža na 0,10 oziroma 0,06
EUR. Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,06 EUR.

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,07 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,04 EUR.
Ne glede na člen 19 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,04 EUR.

Or. el

Predlog spremembe 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
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odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 oziroma
1. julija 2014 zniža na 0,10 oziroma 0,06 
EUR. Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,06 EUR.

odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,10 EUR, 1. julija 2014 na 0,07 EUR, 
1. julija 2015 pa na 0,06 EUR. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena med veljavnostjo te 
uredbe 0,06 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 167
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 v zadevnem obdobju dejansko 
porabil za zagotavljanje gostujočih klicev 
znotraj Unije  na veleprodajni ravni, ki se 
izračuna na podlagi sekundnega intervala, 
da se upošteva možnosti, da lahko 
operater obiskanega omrežja uporabi 
začetno najkrajše obdobje zaračunavanja, 
ki ne presega 30 sekund.

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 v zadevnem obdobju dejansko 
porabil za zagotavljanje gostujočih klicev 
znotraj Unije  na veleprodajni ravni, ki se 
izračuna na podlagi sekundnega intervala.

Or. en

Obrazložitev

Trideset sekundno najkrajše začetno obdobje obračunavanja ne bi smelo biti dovoljeno, ker je 
neutemeljeno.
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Predlog spremembe 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR,
2013, in sicer 1. julija 2013. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,21 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,09 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,16 EUR,
in 1. julija 2014 0,11 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,07 EUR in 
1. julija 2014 na 0,05 EUR. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
enake 0,05 EUR za obdobje veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,20 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,04 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,15 EUR
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2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR, 
2013, in sicer 1. julija 2013. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

in 1. januarja 2014 na 0,10 EUR, za 
dohodne klice pa 1. julija 2013 na
0,03 EUR. Te regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo so
veljavne do 30. junija 2016. Razlike v 
cenah med domačimi in gostujočimi klici 
od 1. julija 2014 niso več mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 170
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR,
2013, in sicer 1. julija 2013. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,13 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,06 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,12 EUR
in 1. julija 2014 na 0,10 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,05 EUR in 
1. julija 2014 na 0,03 EUR. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da zgornje meje cen za storitve gostovanja ponavadi narekujejo raven 
maloprodajnih cen. Glede na prizadevanja za izenačitev razlik med domačimi cenami in 
cenami gostovanja so predlagane zgornje meje cen v predlogu previsoke, da bi lahko 
zagotovile nizke cene gostovanja.
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Predlog spremembe 171
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR,
2013, in sicer 1. julija 2013. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,15 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,05 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,13 EUR oziroma 0,10
EUR, za dohodne klice pa 1. julija 2013 na
0,03 EUR. Od 1. julija 2014 domači 
ponudniki storitev ne zaračunajo nobenih 
stroškov svojim gostujočim uporabnikom 
za prejete klice. Ne glede na člena 13 in 19 
so regulirane najvišje maloprodajne cene 
za evropsko tarifo veljavne do 30. junija 
2016.

Or. en

Predlog spremembe 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,30 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,10 EUR na minuto za vse 
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dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR, 
2013, in sicer 1. julija 2013. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,25 EUR, 
1. julija 2014 na 0,21 EUR in 1. julija 
2015 na 0,18 EUR, za dohodne klice pa 
1. julija 2013 na 0,08 EUR, 1. julija 2014 
na 0,07 EUR in 1. julija 2015 na 
0,06 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 so 
regulirane najvišje maloprodajne cene za 
evropsko tarifo veljavne do 30. junija 
2016.

Or. en

Obrazložitev

Cene bi morale biti nižje, kakor jih predlaga Komisija, da bi bolje odražale realne stroške. 
Da bi zagotovili nadaljnje znižanje cen, preden lahko strukturni ukrepi vplivajo na trg, je 
treba za leto 2015 predvideti dodatne zgornje meje cen.

Predlog spremembe 173
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR,
2013, in sicer 1. julija 2013. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,15 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,07 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,13 EUR
in 1. julija 2014 na 0,10 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,05 EUR in 
1. julija 2014 na 0,03 EUR, zatem pa se 
cene gostovanja do 1. julija 2015 izenačijo 
z domačimi cenami, ki ne smejo biti višje 
od tu določenih zneskov.

Or. nl
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Predlog spremembe 174
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna
svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR,
2013, in sicer 1. julija 2013. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,30 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,10 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,25 EUR
in 1. julija 2014 na 0,21 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,08 EUR in 
1. julija 2014 na 0,07 EUR. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Or. en

Obrazložitev

Varnostne zgornje meje cen v tej uredbi bi morale med maloprodajnimi in veleprodajnimi 
cenami pustiti dovolj manevrskega prostora za vstop ponudnikov na novi trg gostovanja s 
ciljem spodbujati konkurenco in dosegati boljšo vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 175
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu porabniku za 

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu uporabniku za 
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zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR, 
2013, in sicer 1. julija 2013. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,20 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,06 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,18 EUR
in 1. julija 2014 na 0,12 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,05 EUR. Ne 
glede na člena 13 in 19 so regulirane 
najvišje maloprodajne cene za evropsko 
tarifo veljavne do 30. junija 2016.

Or. pl

Obrazložitev

Mejne maloprodajne cene, ki operaterjem omogočajo previsoke marže, (300 – 400 %), so 
neutemeljene in niso v interesu potrošnikov. Najvišje cene za klice ne bi smele presegati 
dvakratnika veleprodajnih cen, kar še vedno zagotavlja operaterjem velike marže na trgu 
storitev gostovanja, in bi morale spodbujati vstop novih operaterjev na trg.

Predlog spremembe 176
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR, 
2013, in sicer 1. julija 2013 . Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna
svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,28 EUR in 
1. julija 2014 na 0,20 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,10 EUR. Ne 
glede na člena 13 in 19 so regulirane 
najvišje maloprodajne cene za evropsko 
tarifo veljavne do 30. junija 2018.
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veljavne do 30. junija 2016.

Or. en

Predlog spremembe 177
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR,
2013, in sicer 1. julija 2013 . Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,20 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,07 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,15 EUR
in 1. julija 2014 na 0,10 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,06 EUR in 
1. julija 2014 na 0,05 EUR. Ne glede na 
člen 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2017.

Or. el

Predlog spremembe 178
Philippe Juvin, Damien Abad

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
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svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR, 
2013, in sicer 1. julija 2013 . Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,28 EUR in 
1. julija 2014 na 0,18 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,10 EUR in 
1. julija 2014 na 0,08 EUR. Ne glede na 
člen 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2017.

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju BEREC bi morale majhne razlike (maloprodajne cene ne več kot 3-kratnik 
veleprodajnih) omogočati vstopanje novih subjektov in razvoj konkurence na maloprodajni 
ravni. Zgornje meje veleprodajnih cen bi bilo treba ohraniti na ravni v skladu s predlogom 
Komisije; zgornje meje maloprodajnih cen za dohodne klice bi bilo treba ohraniti na ravni, ki 
jo predlaga Komisija za leti 2012 in 2013, leta 2014 pa bi se morale še zmanjšati; zgornje 
meje maloprodajnih cen za odhodne in dohodne klice leta 2014 bi morale ustrezati 
predlogom BEREC do leta 2014. Take zgornje meje cen bi bilo treba ohraniti do junija 2017, 
da bi imela Komisija dovolj časa za izvedbo podrobnega pregleda in po potrebi pripravo 
primernih predlogov (člen 19).

Predlog spremembe 179
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu porabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 

Maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife, 
ki jo lahko domači ponudnik zaračuna 
svojemu gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
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klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 0,24
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR,
2013, in sicer 1. julija 2013 . Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

klice se 1. julija 2013 zniža na 0,25 EUR
in 1. julija 2014 na 0,18 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,10 EUR in 
1. julija 2014 na 0,08 EUR. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Or. fr

Predlog spremembe 180
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od tretjega pododstavka 
lahko domači ponudnik uporabi začetno 
najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne 
presega 30 sekund za odhodne klice, za 
katere velja evrotarifa.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 181
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od tretjega pododstavka 
lahko domači ponudnik uporabi začetno 
najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne 
presega 30 sekund za odhodne klice, za
katere velja evrotarifa.

Domači ponudnik ne uporablja začetnega 
najkrajšega obdobja zaračunavanja za 
odhodne klice, za katere velja evrotarifa.

Or. nl
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Predlog spremembe 182
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od tretjega pododstavka 
lahko domači ponudnik uporabi začetno 
najkrajše obdobje zaračunavanja, ki ne 
presega 30 sekund za odhodne klice, za 
katere velja evrotarifa.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 183
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsak gostujoči porabnik lahko zahteva 
prehod na evrotarifo ali z nje. Vsak prehod 
mora biti izveden brezplačno v enem 
delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne 
sme postavljati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge elemente naročniškega 
razmerja, razen če želi gostujoči porabnik,
ki je sklenil naročniško razmerje za 
poseben paket gostovanja, ki vključuje več 
kot eno storitev gostovanja (tj. govorno, 
SMS in/ali podatkovno), prehod na 
evrotarifo, pri čemer lahko domači 
ponudnik zahteva, da se zadevni porabnik
odpove ugodnostim drugih elementov 
zadevnega paketa. Domači ponudnik lahko 
tak prehod odloži do izteka določenega 
najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje 
tarife gostovanja, ki ni daljše od treh
mesecev.

5. Vsak gostujoči uporabnik lahko zahteva 
prehod na evrotarifo ali z nje. Vsak prehod 
mora biti izveden brezplačno v enem 
delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne 
sme postavljati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge elemente naročniškega 
razmerja, razen če želi gostujoči 
uporabnik, ki je sklenil naročniško 
razmerje za poseben paket gostovanja, ki 
vključuje več kot eno storitev gostovanja 
(tj. govorno, SMS in/ali podatkovno), 
prehod na evrotarifo, pri čemer lahko 
domači ponudnik zahteva, da se zadevni 
uporabnik odpove ugodnostim drugih 
elementov zadevnega paketa. Domači 
ponudnik lahko tak prehod odloži do izteka 
določenega najkrajšega obdobja veljavnosti 
prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od 
dveh mesecev vključno z morebitnim 
pogodbenim odpovednim rokom.

Or. en
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Predlog spremembe 184
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Domači ponudniki storitev ne smejo 
onemogočiti, prepovedati ali drugače 
ovirati aktivnih ali pasivnih klicev pri 
gostovanju za nove uporabnike ali 
obstoječe uporabnike po evropski tarifi, 
razen če uporabniki to posebej zahtevajo 
ali presežejo omejitev porabe.

Or. en

Predlog spremembe 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna 
uporabnikovemu domačemu ponudniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS, ki izvira iz zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega 0,03 EUR 
na sporočilo SMS. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega sporočila SMS
se 1. julija 2014 zniža na 0,02 EUR. Ne 
glede na člen 13 znaša regulirana 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega sporočila SMS 
med veljavnostjo te uredbe 0,02 EUR.

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna 
uporabnikovemu domačemu ponudniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS, ki izvira iz zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega 0,03 EUR 
na sporočilo SMS ter se 1. julija 2013
zniža na 0,02 EUR, 1. julija 2014 pa na 
0,01 EUR. Ne glede na člen 13 znaša 
regulirana veleprodajna cena za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS med veljavnostjo te uredbe 
0,01 EUR.

Or. en
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Predlog spremembe 186
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna 
uporabnikovemu domačemu ponudniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS, ki izvira iz zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega 0,03 EUR 
na sporočilo SMS. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega sporočila SMS
se 1. julija 2014 zniža na 0,02 EUR. Ne 
glede na člen 13 znaša regulirana 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega sporočila SMS 
med veljavnostjo te uredbe 0,02 EUR.

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna 
uporabnikovemu domačemu ponudniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS, ki izvira iz zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega 0,03 EUR 
na sporočilo SMS ter se 1. julija 2013
zniža na 0,02 EUR, 1. julija 2014 pa na 
0,01 EUR. Ne glede na člen 19 znaša 
regulirana veleprodajna cena za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS med veljavnostjo te uredbe 
0,01 EUR.

Or. el

Predlog spremembe 187
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V skladu s členom 3(1) lahko domači 
ponudniki, na primer operaterji 
navideznih mobilnih komunikacijskih 
omrežij in preprodajalci, kupijo 
veleprodajne storitve gostovanja od 
operaterjev domačih omrežij, ki 
pridobivajo in preprodajajo veleprodajne 
storitve gostovanja od operaterja 
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obiskanega omrežja v skladu s členom 
8(1). V tem primeru je mogoče v 
povprečno veleprodajno ceno, ki jo lahko 
zaračuna operater, vključiti dodaten 
znesek največ 0,050 EUR na sporočilo 
SMS za kritje razumnih stroškov
domačega operaterja.

Or. en

Obrazložitev

Gostiteljsko omrežje bi moralo imeti pravico zaračunati pošteno in razumno ceno za pokritje 
dodatnih stroškov, povezanih s preprodajo, kot je navedel BEREC (odstavek 30, Analiza 
BEREC predloga uredbe Evropske komisije o gostovanju (BEREC Analysis of the European 
Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming) COM(2011)402 z dne 6. julija 2011).

Predlog spremembe 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, 1. julija 2012 
zmanjša na 0,09 EUR, 1. julija 2013 na 
0,07 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,05 EUR. 
Ne glede na člena 13 in 19 znaša regulirana 
najvišja maloprodajna cena evrotarife SMS 
med veljavnostjo te uredbe 0,05 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 189
Cornelis de Jong
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 
EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a se od 1. julija 
2012 do 1. julija 2014 zniža z 0,07 EUR
na 0,03 EUR, zatem pa se cene gostovanja 
SMS do 1. julija 2015 izenačijo z 
domačimi cenami.

Or. nl

Obrazložitev

Po mnenju BEREC so stroški sporočil SMS zanemarljivi in po ocenah znašajo 0,081 EUR na 
sporočilo SMS.

Predlog spremembe 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,07 EUR. Najvišja cena se 1. julija 2013 
zniža na 0,06 EUR, 1. januarja 2014 pa 
na 0,05 EUR. Regulirana najvišja 
maloprodajna cena evrotarife SMS znaša 
do 30. junija 2016 0,05 EUR. Razlike v 
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cenah med domačimi in gostujočimi klici 
od 1. julija 2014 niso več mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 191
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,07 EUR. Najvišja cena za poslano 
sporočilo SMS se 1. julija 2014 zniža na 
0,05 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena evrotarife SMS do 30. junija 2016 
0,05 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 192
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
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gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,07 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena evrotarife SMS do 30. junija 2016 
0,05 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, 1. julija 2012 zniža 
na 0,09 EUR, 1. julija 2013 na 0,07 EUR, 
1. julija 2014 pa na 0,06 EUR. Ne glede 
na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena evrotarife SMS do 
30. junija 2016 0,06 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Varnostne zgornje meje cen v tej uredbi bi morale med maloprodajnimi in veleprodajnimi 
cenami pustiti dovolj manevrskega prostora za vstop ponudnikov na novi trg gostovanja s 
ciljem spodbujati konkurenco in dosegati boljšo vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 194
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,07 EUR na sporočilo SMS. Regulirana 
najvišja maloprodajna cena za sporočilo 
SMS se 1. julija 2013 zniža na 0,06 EUR, 
1. julija 2014 pa na 0,05 EUR. Ne glede 
na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena evrotarife SMS do 
30. junija 2016 0,05 EUR.

Or. pl

Obrazložitev

Mejne maloprodajne cene za sporočila SMS, ki operaterjem omogočajo previsoke marže, 
(300–400 %), so neutemeljene in niso v interesu potrošnikov. Zgornje meje maloprodajnih 
cen za sporočila SMS ne bi smele presegati dvakratnika veleprodajnih cen, kar še vedno 
zagotavlja operaterjem velike marže na trgu storitev gostovanja, in bi morale spodbujati 
vstop novih operaterjev na trg.

Predlog spremembe 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,09 EUR. Cena za zagotavljanje 
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znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

reguliranih gostujočih sporočil SMS se 
1. julija 2013 zmanjša na 0,07 EUR,
1. julija 2014 pa na 0,06 EUR. Ne glede 
na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena evrotarife SMS do 
30. junija 2016 0,06 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Cene bi morale biti nižje, kakor jih predlaga Komisija, da bi bolje odražale realne stroške. 
Predvideti bi bilo treba nadaljnja znižanja cen.

Predlog spremembe 196
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a se 1. julija 
2012 zniža na 0,10 EUR, 1. julija 2013 na 
0,08 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,06 EUR. 
Ne glede na člena 13 in 19 znaša regulirana 
najvišja maloprodajna cena evrotarife SMS 
do 30. junija 2018 0,06 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 197
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, 1. julija 2012 zniža 
na 0,07 EUR, 1. julija 2013 na 0,06 EUR,
1. julija 2014 pa na 0,05 EUR. Ne glede 
na člen 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena evrotarife SMS do 
30. junija 2017 0,05 EUR.

Or. el

Predlog spremembe 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, 1. julija 2013 zniža 
na 0,09 EUR, 1. julija 2014 pa na 
0,06 EUR. Ne glede na člen 19 znaša 
regulirana najvišja maloprodajna cena 
evrotarife SMS do 30. junija 2017 0,06
EUR.

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju BEREC bi morale majhne razlike (maloprodajne cene ne več kot 3-kratnik 
veleprodajnih) omogočati vstopanje novih subjektov in razvoj konkurence na maloprodajni 
ravni. Zgornje meje veleprodajnih cen bi bilo treba ohraniti na ravni v skladu s predlogom 
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Komisije; zgornje meje maloprodajnih cen za prejete klice bi bilo treba ohraniti na ravni, ki 
jo predlaga Komisija za leti 2012 in 2013, leta 2014 pa bi se morale še zmanjšati; zgornje 
meje maloprodajnih cen za odhodne in dohodne klice leta 2014 bi morale ustrezati 
predlogom BEREC do leta 2014. Take zgornje meje cen bi bilo treba ohraniti do junija 2017, 
da bi imela Komisija dovolj časa za izvedbo podrobnega pregleda in po potrebi pripravo 
primernih predlogov (člen 19).

Predlog spremembe 199
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči porabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR.

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,10 EUR. Z učinkom od 1. julija 2014 ta 
znesek ne sme biti višji od 0,06 EUR. Ne 
glede na člena 13 in 19 znaša regulirana 
najvišja maloprodajna cena evrotarife SMS 
do 30. junija 2016 0,06 EUR.

Or. fr

Predlog spremembe 200
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Vsak gostujoči porabnik lahko kadar 
koli zahteva prehod na evrotarifo SMS ali z 
nje. Vsaka menjava mora biti opravljena 
brezplačno v enem delovnem dnevu od 
prejema zahtevka in ne sme biti obsegati 

6. Vsak gostujoči porabnik lahko kadar 
koli zahteva prehod na evrotarifo SMS ali z 
nje. Vsaka menjava mora biti opravljena 
brezplačno v enem delovnem dnevu od 
prejema zahtevka in ne sme biti obsegati 
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pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na 
druge dele pogodbe o naročniškem 
razmerju in ne na gostovanje. Domači 
ponudnik lahko tak prehod odloži do izteka 
določenega najkrajšega obdobja veljavnosti 
prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od 
treh mesecev. Evrotarifa SMS se lahko 
vedno kombinira z evrotarifo.

pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na 
druge dele pogodbe o naročniškem 
razmerju in ne na gostovanje. Domači 
ponudnik lahko tak prehod odloži do izteka 
določenega najkrajšega obdobja veljavnosti 
prejšnje tarife gostovanja, ki ni daljše od 
dveh mesecev vključno z morebitnim 
pogodbenim odpovednim rokom. 
Evrotarifa SMS se lahko vedno kombinira 
z evrotarifo.

Or. en

Predlog spremembe 201
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Domači ponudniki storitev ne smejo 
onemogočiti, prepovedati ali drugače 
ovirati pošiljanja ali prejemanja sporočil 
SMS pri gostovanju za nove uporabnike 
ali obstoječe uporabnike po evropski 
tarifi, razen če uporabniki to posebej 
zahtevajo ali presežejo omejitev porabe.

Or. en

Predlog spremembe 202
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
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podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,30 EUR, od 1. julija 2013 0,20
EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10
EUR na megabajt prenesenih podatkov. 

podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,05 EUR, od 1. julija 2013 
0,04 EUR in od 1. julija 2014 0,03 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 
0,03 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov. 

Or. en

Obrazložitev

V osnutku predloga predlagane zgornje meje cen precej precenjujejo dejanske stroške storitev 
podatkovnega gostovanja na veleprodajni ravni. Po mnenju BEREC so cene storitev 
podatkovnega gostovanja na veleprodajni ravni leta 2009 znašale od 0,0163 EUR do 
0,1499 EUR na megabajt. Pričakuje se tudi, da bodo ti stroški leta 2012 na spodnjem koncu 
tega razpona. BEREC je tudi izračunal, da je bila povprečna domača maloprodajna cena za 
podatkovne storitve na megabajt 0,048 EUR.

Predlog spremembe 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,30 EUR, od 1. julija 2013 0,20 
EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10 
EUR na megabajt prenesenih podatkov. 

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 10 EUR na gigabajt prenesenih 
podatkov. Ne glede na člen 13 znaša 
najvišja povprečna veleprodajna cena za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja med veljavnostjo 
te uredbe 10 EUR na gigabajt prenesenih 
podatkov. 
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Or. en

Obrazložitev

Izražanje tarif v gigabajtih bo olajšalo realen pregled nad dejanskimi cenami. Poleg tega so 
zgornje meje cen, kot jih predlaga Komisija, še vedno veliko previsoke in nesorazmerne z 
dejanskimi proizvodnimi stroški.

Predlog spremembe 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,30 EUR, od 1. julija 2013 0,20
EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10
EUR na megabajt prenesenih podatkov. 

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 200 EUR, od 1. julija 2013 150 EUR
in od 1. julija 2014 100 EUR na gigabajt 
prenesenih podatkov. Ne glede na člen 13 
znaša najvišja povprečna veleprodajna 
cena za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja med veljavnostjo 
te uredbe 100 EUR na gigabajt prenesenih 
podatkov. 

Or. en

Predlog spremembe 205
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
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operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,30 EUR, od 1. julija 2013 
0,20 EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR
na megabajt prenesenih podatkov. Ne 
glede na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 
0,10 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov. 

operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,05 EUR, od 1. julija 2013 
0,04 EUR in od 1. januarja 2014
0,03 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov. Najvišja veleprodajna cena
znaša 0,03 EUR na megabajt do 1. julija 
2014, ko razlike v cenah med domačimi 
podatkovnimi storitvami in storitvami 
podatkovnega gostovanja niso več 
mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,30 EUR, od 1. julija 2013 0,20
EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10 
EUR na megabajt prenesenih podatkov. 

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,23 EUR, od 1. julija 2013 
0,17 EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 
0,10 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov. 

Or. en

Obrazložitev

Varnostne zgornje meje cen v tej uredbi bi morale med maloprodajnimi in veleprodajnimi 
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cenami pustiti dovolj manevrskega prostora za vstop ponudnikov na novi trg gostovanja s 
ciljem spodbujati konkurenco in dosegati boljšo vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 207
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,30 EUR, od 1. julija 2013 0,20
EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10 
EUR na megabajt prenesenih podatkov. 

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,22 EUR, od 1. julija 2013 
0,15 EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 
0,10 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov. 

Or. pl

Obrazložitev

Zgornje meje cen za prenos podatkov niso dovolj ambiciozne. Spremembe so potrebne zaradi 
vedno širše uporabe pametnih telefonov in drugih mobilnih naprav.

Predlog spremembe 208
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
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obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,30 EUR, od 1. julija 2013 0,20
EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10 
EUR na megabajt prenesenih podatkov. 

obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,25 EUR, od 1. julija 2013 
0,15 EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 19 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 
0,10 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov. 

Or. el

Predlog spremembe 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,30 EUR, od 1. julija 2013 0,20
EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10
EUR na megabajt prenesenih podatkov. 

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,23 EUR, od 1. julija 2013 
0,17 EUR, od 1. julija 2014 0,10 EUR in
od 1. julija 2015 0,08 EUR na megabajt 
prenesenih podatkov. Ne glede na člen 13 
znaša najvišja povprečna veleprodajna 
cena za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja med veljavnostjo 
te uredbe 0,08 EUR na megabajt 
prenesenih podatkov. 

Or. en
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Predlog spremembe 210
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,30 EUR, od 1. julija 2013 0,20 
EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10
EUR na megabajt prenesenih podatkov. 

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,03 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov. Ne glede na člen 13 znaša 
najvišja povprečna veleprodajna cena za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja med veljavnostjo 
te uredbe 0,03 EUR na megabajt 
prenesenih podatkov. 

Or. nl

Obrazložitev

Povprečni stroški storitev podatkovnega gostovanja so bistveno nižji od veleprodajnih cen, ki 
se trenutno zaračunavajo. Po nekaterih ocenah znašajo stroški manj kakor en cent na 
megabajt. BEREC ocenjuje, da stroški podatkovnega gostovanja na veleprodajni ravni 
znašajo okoli 1,63 centov na megabajt. Zato je zgornja meja cen v višini 3 cente na megabajt 
na veleprodajni ravni realna in omogoča določitev nižje zgornje meje maloprodajne cene za 
uporabnike.

Predlog spremembe 211
Matteo Salvini

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V skladu s členom 3(1) lahko domači 
ponudniki, na primer operaterji 
navideznih mobilnih komunikacijskih 



AM\888019SL.doc 119/175 PE478.641v01-00

SL

omrežij in preprodajalci, kupijo 
veleprodajne storitve gostovanja od 
operaterjev domačih omrežij, ki 
pridobivajo in preprodajajo veleprodajne 
storitve gostovanja od operaterja 
obiskanega omrežja v skladu z odstavkom 
1 zgoraj. V tem primeru je mogoče v 
povprečno veleprodajno ceno, ki jo lahko 
zaračuna operater, vključiti dodaten 
znesek največ 0,30 EUR na megabajt od 
1. julija 2012, 0,20 EUR na megabajt od 
1. julija 2013 in 0,10 EUR na megabajt od 
1. julija 2014 za kritje razumnih stroškov 
domačega operaterja.

Or. en

Obrazložitev

Gostiteljsko omrežje bi moralo imeti pravico zaračunati pošteno in razumno ceno za pokritje 
dodatnih stroškov, povezanih s preprodajo, kot je navedel BEREC (odstavek 30, Analiza 
BEREC predloga uredbe Evropske komisije o gostovanju (BEREC Analysis of the European 
Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming) COM(2011)402 z dne 6. julija 2011).

Predlog spremembe 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se izračuna z deljenjem skupnega 
prihodka na veleprodajni ravni, ki ga 
operater obiskanega omrežja prejme od 
vsakega ponudnika storitev gostovanja za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja v zadevnem 
obdobju, s skupnim številom dejansko 
porabljenih megabajtov podatkov pri 
zagotavljanju teh storitev v zadevnem 
obdobju, in sicer na kilobajt natančno.

3. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se izračuna z deljenjem skupnega 
prihodka na veleprodajni ravni, ki ga 
operater obiskanega omrežja prejme od 
vsakega ponudnika storitev gostovanja za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja v zadevnem 
obdobju, s skupnim številom dejansko 
porabljenih gigabajtov podatkov pri 
zagotavljanju teh storitev v zadevnem 
obdobju, in sicer na kilobajt natančno.

Or. en
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Predlog spremembe 213
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
0,50 EUR na megabajt.

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
0,50 EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,30 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,10 EUR na megabajt, zatem pa se cene 
podatkovnega gostovanja do 1. julija 2015 
izenačijo z domačimi cenami, ki ne smejo 
biti višje od tu določene evrotarife.

Or. nl

Obrazložitev

Z inovativnimi koncepti in s konkurenco za povečanje deležev na trgu prenosa podatkov, ki 
hitro raste, bo ta tarifa operaterjem zagotovila zadostne marže, ne da bi to povzročilo 
pretirane dobičke za operaterje ali prikrite tržne dogovore.

Predlog spremembe 214
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
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EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50
EUR na megabajt.

0,50 EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,30 EUR ter 1. januarja 2014
na 0,20 EUR na megabajt. Regulirana
najvišja maloprodajna cena znaša do 
30. junija 2016 0,20 EUR na megabajt.
Razlike v cenah med domačimi in 
gostujočimi klici od 1. julija 2014 niso več 
mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 215
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50
EUR na megabajt.

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
0,50 EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,30 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,10 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
0,10 EUR na megabajt.

Or. en

Predlog spremembe 216
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50
EUR na megabajt.

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
20 EUR na gigabajt. Najvišja 
maloprodajna cena za zagotavljanje 
storitev podatkovnega gostovanja v 
obsegu do 1 gigabajta je sorazmerna 
20 EUR na gigabajt. Ne glede na člena 13 
in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
20 EUR na gigabajt.

Or. en

Obrazložitev

Izražanje tarif v gigabajtih bo uporabnikom olajšalo realen pregled nad dejanskimi cenami. 
Poleg tega so zgornje meje cen, kot jih predlaga Komisija, še vedno veliko previsoke in 
nesorazmerne z dejanskimi proizvodnimi stroški.

Predlog spremembe 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50 

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 500
EUR na gigabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 300 EUR ter 1. julija 2014 na 
200 EUR na gigabajt. Ne glede na člena 13 
in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena med veljavnostjo te 
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EUR na megabajt. uredbe 200 EUR na gigabajt.

Or. en

Predlog spremembe 218
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50 
EUR na megabajt.

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
0,15 EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,12 EUR ter 1. januarja 2014
na 0,09 EUR na megabajt. Regulirana 
najvišja maloprodajna cena znaša do
1. julija 2014 0,09 EUR na megabajt, ko 
razlike v cenah med domačimi 
podatkovnimi storitvami in storitvami 
podatkovnega gostovanja niso več 
mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
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podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
0,50 EUR na megabajt.

podatkovnega gostovanja, ne presega 0,70
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,50 EUR, 1. julija 2014 na 
0,30 EUR ter 1. julija 2015 na 0,25 EUR
na megabajt. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena do 30. junija 2016 0,25 EUR na 
megabajt.

Or. en

Obrazložitev

Cene bi morale biti nižje, kakor jih predlaga Komisija, da bi bolje odražale realne stroške. 
Da bi zagotovili nadaljnje znižanje cen, preden lahko strukturni ukrepi vplivajo na trg, je 
treba za leto 2015 predvideti dodatne zgornje meje cen.

Predlog spremembe 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50
EUR na megabajt.

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,70
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,50 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,30 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
0,30 EUR na megabajt.

Or. en

Obrazložitev

Varnostne zgornje meje cen v tej uredbi bi morale med maloprodajnimi in veleprodajnimi 
cenami pustiti dovolj manevrskega prostora za vstop ponudnikov na novi trg gostovanja s 
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ciljem spodbujati konkurenco in dosegati boljšo vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 221
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50
EUR na megabajt.

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
0,45 EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,30 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,20 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
0,20 EUR na megabajt.

Or. pl

Obrazložitev

Mejne maloprodajne cene za storitve podatkovnega gostovanja, ki operaterjem omogočajo 
previsoke marže, (300 – 400 %), so neutemeljene in niso v interesu potrošnikov. Najvišje 
maloprodajne cene za storitve podatkovnega gostovanja ne bi smele presegati dvakratnika 
veleprodajnih cen, kar še vedno zagotavlja operaterjem velike marže na trgu storitev 
gostovanja, in bi morale spodbujati vstop novih operaterjev na trg.

Predlog spremembe 222
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
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zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50
EUR na megabajt.

zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
0,60 EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,45 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,30 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2018
0,30 EUR na megabajt.

Or. en

Predlog spremembe 223
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50
EUR na megabajt.

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
0,50 EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,30 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,20 EUR na megabajt. Ne glede na 
člen 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2017
0,20 EUR na megabajt.

Or. el

Predlog spremembe 224
Philippe Juvin, Damien Abad

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90 
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50
EUR na megabajt.

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90 
EUR na megabajt. Zgornja meja za 
uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,30 EUR na megabajt. Ne glede na 
člen 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2017
0,30 EUR na megabajt.

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju BEREC bi morale majhne razlike (maloprodajne cene ne več kot 3-kratnik 
veleprodajnih) omogočati vstopanje novih subjektov in razvoj konkurence na maloprodajni 
ravni. Zgornje meje veleprodajnih cen bi bilo treba ohraniti na ravni v skladu s 
predlogomKomisije; zgornje meje maloprodajnih cen za prejete klice bi bilo treba ohraniti na 
ravni, ki jo predlaga Komisija za leti 2012 in 2013, leta 2014 pa bi se morale še zmanjšati; 
zgornje meje maloprodajnih cen za odhodne in dohodne klice leta 2014 bi morale ustrezati 
predlogom BEREC do leta 2014. Take zgornje meje cen bi bilo treba ohraniti do junija 2017, 
da bi imela Komisija dovolj časa za izvedbo podrobnega pregleda in po potrebi pripravo 
primernih predlogov (člen 19).

Predlog spremembe 225
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 0,90
EUR na megabajt. Zgornja meja za 

Z učinkom od 1. julija 2012 maloprodajna 
cena (brez DDV) evrotarife za prenos 
podatkov, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna gostujočemu uporabniku za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja, ne presega 
0,10 EUR na megabajt. Ne glede na člena 



PE478.641v01-00 128/175 AM\888019SL.doc

SL

uporabljene podatke se 1. julija 2013 
zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 2014 na 
0,50 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50
EUR na megabajt.

13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,10
EUR na megabajt.

Or. nl

Obrazložitev

Zgornja meja maloprodajne cene v višini 10 centov na megabajt je primernejša za praktično 
uporabo pametnega telefona. Ta znesek je tudi bliže domačih cenam mobilnega 
pregledovanja podatkov in zmanjšuje razlike med cenami gostovanja in domačimi cenami. 
Poleg tega ostaja, če se najvišja maloprodajna cena 10 centov na MB kombinira s 3 centi na 
MB kot zgornjo mejo veleprodajnih cen, še vedno dovolj prostora za konkurenčne ponudbe.

Predlog spremembe 226
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsak gostujoči uporabnik lahko v skladu 
s pogodbo o naročniškem razmerju kadar 
koli zahteva menjavo med evrotarifami za 
prenos podatkov. Vsaka menjava mora biti 
opravljena brezplačno v enem delovnem 
dnevu od prejema zahtevka in ne sme biti
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje. 
Domači ponudnik lahko tako menjavo 
odloži, dokler prej veljavna tarifa 
gostovanja v ni učinkovala določenem 
najkrajšem obdobju največ treh mesecev. 
Evrotarifa za podatkovno gostovanje se 
lahko vedno kombinira z evrotarifo za 
SMS in evrotarifo.

5. Vsak gostujoči uporabnik lahko v skladu 
s pogodbo o naročniškem razmerju kadar 
koli zahteva menjavo med evrotarifami za 
prenos podatkov. Vsaka menjava mora biti 
opravljena brezplačno v enem delovnem 
dnevu od prejema zahtevka in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na gostovanje. 
Domači ponudnik lahko tak prehod odloži
do izteka določenega najkrajšega obdobja 
veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni 
daljše od dveh mesecev vključno z 
morebitnim pogodbenim odpovednim 
rokom. Evrotarifa za podatkovno 
gostovanje se lahko vedno kombinira z 
evrotarifo za SMS in evrotarifo.

Or. en
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Predlog spremembe 227
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Domači ponudniki najpozneje do 30. 
junija 2012 vsakega gostujočega 
uporabnika posebej obvestijo o evrotarifi 
za prenos podatkov, ki se uporablja 
najpozneje od 1. julija 2012 pri vseh 
gostujočih uporabnikih, ki se niso namerno 
odločili za posebno tarifo ali paket, ki se 
uporablja za regulirane podatkovne 
storitve, in o pravici do menjave v skladu s 
petim odstavkom.

6. Domači ponudniki najpozneje do 
30. junija 2012 vsakega gostujočega 
uporabnika posebej in v trajni obliki 
obvestijo o evrotarifi za prenos podatkov, 
ki se uporablja najpozneje od 1. julija 2012 
pri vseh gostujočih uporabnikih, ki se niso 
namerno odločili za posebno tarifo ali 
paket, ki se uporablja za regulirane 
podatkovne storitve, in o pravici do 
menjave v skladu s petim odstavkom.

Or. fr

Predlog spremembe 228
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 črtano

Pogoji za predčasno neuporabo najvišje 
veleprodajne in maloprodajne cene
1. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence 
na trgih gostovanja, BEREC redno zbira 
podatke o razvoj maloprodajnih in 
veleprodajnih cen storitev govornega, 
SMS in podatkovnega gostovanja. Te 
podatke najmanj dvakrat letno sporoči 
Komisiji. Komisija jih objavi.
2. Če se povprečna veleprodajna cen za 
eno od storitev gostovanja (govornega, 
SMS ali podatkovnega) za neuravnoteženi 
promet med operaterji, ki ne spadajo v isto 
skupino, po 30. juniju 2018 zmanjša na 75 
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% ali manj najvišje veleprodajne cene iz 
členov 6(2), 8(1) in 11(1), se najvišje 
veleprodajne cene za zadevne storitve 
gostovanja ne uporabljajo več. Komisija 
na podlagi tržnih podatkov, ki jih zbere 
BEREC, redno preverja, ali je ta pogoj 
izpolnjen, in če je izpolnjen, v seriji C 
Uradnega lista Evropske unije nemudoma 
objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje 
veleprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.
3. Če se po uvedbi ločene prodaje storitev 
gostovanja iz člena 5 in pred 1. julijem 
2016 povprečna maloprodajna cena na 
ravni Unije zniža na 75 % ali manj 
najvišje maloprodajne cene iz členov 7(2), 
9(2) in 12(2), se najvišja maloprodajna 
cena za zadevno storitev gostovanja ne 
uporablja več. Komisija na podlagi tržnih 
podatkov, ki jih zbere BEREC, redno 
preverja, ali je ta pogoj izpolnjen, in če je 
izpolnjen, v seriji C Uradnega lista 
Evropske unije nemudoma objavi 
podatke, ki dokazujejo, da najvišje 
veleprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.
4. Zadevne najvišje cene se prenehajo 
uporabljati prvi dan v mesecu po objavi 
podatkov, ki dokazujejo, da so pogoji iz 
drugega oziroma tretjega odstavka 
izpolnjeni.

Or. nl

Predlog spremembe 229
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 črtano
Pogoji za predčasno neuporabo najvišje 
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veleprodajne in maloprodajne cene
1. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence 
na trgih gostovanja, BEREC redno zbira 
podatke o razvoj maloprodajnih in 
veleprodajnih cen storitev govornega, 
SMS in podatkovnega gostovanja. Te 
podatke najmanj dvakrat letno sporoči 
Komisiji. Komisija jih objavi.
2. Če se povprečna veleprodajna cen za 
eno od storitev gostovanja (govornega, 
SMS ali podatkovnega) za neuravnoteženi 
promet med operaterji, ki ne spadajo v isto 
skupino, po 30. juniju 2018 zmanjša na 75 
% ali manj najvišje veleprodajne cene iz 
členov 6(2), 8(1) in 11(1), se najvišje 
veleprodajne cene za zadevne storitve 
gostovanja ne uporabljajo več. Komisija 
na podlagi tržnih podatkov, ki jih zbere 
BEREC, redno preverja, ali je ta pogoj 
izpolnjen, in če je izpolnjen, v seriji C 
Uradnega lista Evropske unije nemudoma 
objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje 
veleprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.
3. Če se po uvedbi ločene prodaje storitev 
gostovanja iz člena 5 in pred 1. julijem 
2016 povprečna maloprodajna cena na 
ravni Unije zniža na 75 % ali manj 
najvišje maloprodajne cene iz členov 7(2), 
9(2) in 12(2), se najvišja maloprodajna 
cena za zadevno storitev gostovanja ne 
uporablja več. Komisija na podlagi tržnih 
podatkov, ki jih zbere BEREC, redno 
preverja, ali je ta pogoj izpolnjen, in če je 
izpolnjen, v seriji C Uradnega lista 
Evropske unije nemudoma objavi 
podatke, ki dokazujejo, da najvišje 
veleprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.
4. Zadevne najvišje cene se prenehajo 
uporabljati prvi dan v mesecu po objavi 
podatkov, ki dokazujejo, da so pogoji iz 
drugega oziroma tretjega odstavka 
izpolnjeni.

Or. en
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Predlog spremembe 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se povprečna veleprodajna cen za 
eno od storitev gostovanja (govornega, 
SMS ali podatkovnega) za neuravnoteženi 
promet med operaterji, ki ne spadajo v isto 
skupino, po 30. juniju 2018 zmanjša na 75
% ali manj najvišje veleprodajne cene iz 
členov 6(2), 8(1) in 11(1), se najvišje 
veleprodajne cene za zadevne storitve 
gostovanja ne uporabljajo več. Komisija na 
podlagi tržnih podatkov, ki jih zbere 
BEREC, redno preverja, ali je ta pogoj 
izpolnjen, in če je izpolnjen, v seriji C 
Uradnega lista Evropske unije nemudoma 
objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje 
veleprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.

2. Če se povprečna veleprodajna cen za 
eno od storitev gostovanja (govornega, 
SMS ali podatkovnega) za neuravnoteženi 
promet med operaterji, ki ne spadajo v isto 
skupino, po 30. juniju 2018 zmanjša na 
50 % ali manj najvišje veleprodajne cene iz 
členov 6(2), 8(1) in 11(1), se najvišje 
veleprodajne cene za zadevne storitve 
gostovanja ne uporabljajo več. Komisija na 
podlagi tržnih podatkov, ki jih zbere 
BEREC, redno preverja, ali je ta pogoj 
izpolnjen, in če je izpolnjen, v seriji C 
Uradnega lista Evropske unije nemudoma 
objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje 
veleprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.

Or. en

Predlog spremembe 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se po uvedbi ločene prodaje storitev 
gostovanja iz člena 5 in pred 1. julijem 
2016 povprečna maloprodajna cena na 
ravni Unije zniža na 75 % ali manj najvišje 
maloprodajne cene iz členov 7(2), 9(2) in 
12(2), se najvišja maloprodajna cena za 
zadevno storitev gostovanja ne uporablja 
več. Komisija na podlagi tržnih podatkov, 
ki jih zbere BEREC, redno preverja, ali je 

3. Če se po uvedbi ločene prodaje storitev 
gostovanja iz člena 5 povprečna 
maloprodajna cena na ravni Unije zniža na 
50 % ali manj najvišje maloprodajne cene 
iz členov 7(2), 9(2) in 12(2), se najvišja 
maloprodajna cena za zadevno storitev 
gostovanja ne uporablja več. Komisija na 
podlagi tržnih podatkov, ki jih zbere 
BEREC, redno preverja, ali je ta pogoj 
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ta pogoj izpolnjen, in če je izpolnjen, v 
seriji C Uradnega lista Evropske unije 
nemudoma objavi podatke, ki dokazujejo, 
da najvišje veleprodajne cene za zadevno 
storitev ne veljajo več.

izpolnjen, in če je izpolnjen, v seriji C 
Uradnega lista Evropske unije nemudoma 
objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje 
maloprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.

Or. en

Predlog spremembe 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se gostujočega porabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če porabnik
obvesti domačega ponudnika, da te storitve 
ne potrebuje, samodejno zagotovi 
porabniku prek sporočilne storitve, brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob 
vstopu v državo članico, ki ni država 
njegovega domačega omrežja, osnovne, 
njegovim potrebam prilagojene informacije 
o cenah gostovanja (vključno z DDV), ki 
se uporabljajo za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil 
SMS zadevnega porabnika v obiskani 
državi članici.

Da se gostujočega uporabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če uporabnik
obvesti domačega ponudnika, da te storitve 
ne potrebuje, samodejno zagotovi 
uporabniku prek sporočilne storitve, brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob 
vstopu v državo, ki ni država njegovega 
domačega omrežja, osnovne, njegovim 
potrebam prilagojene informacije o cenah 
gostovanja (vključno z DDV), ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev ter 
pošiljanje sporočil SMS zadevnega 
uporabnika v obiskani državi.

Or. en

Obrazložitev

Navedeni ukrepi se razširijo tudi zunaj Evropske unije.

Predlog spremembe 233
Christel Schaldemose
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se gostujočega porabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če porabnik
obvesti domačega ponudnika, da te storitve 
ne potrebuje, samodejno zagotovi 
porabniku prek sporočilne storitve, brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob 
vstopu v državo članico, ki ni država 
njegovega domačega omrežja, osnovne, 
njegovim potrebam prilagojene informacije 
o cenah gostovanja (vključno z DDV), ki 
se uporabljajo za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil 
SMS zadevnega porabnika v obiskani 
državi članici.

Da se gostujočega uporabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če uporabnik
obvesti domačega ponudnika, da te storitve 
ne potrebuje, samodejno zagotovi 
uporabniku prek sporočilne storitve, brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob
vstopu v državo članico ali tretjo državo, 
ki ni država njegovega domačega omrežja, 
osnovne, njegovim potrebam prilagojene 
informacije o cenah gostovanja (vključno z 
DDV), ki se uporabljajo za vzpostavljanje 
in sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil 
SMS zadevnega uporabnika v obiskani 
državi članici ali tretji državi.

Or. en

Predlog spremembe 234
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se gostujočega porabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če porabnik
obvesti domačega ponudnika, da te storitve 
ne potrebuje, samodejno zagotovi 
porabniku prek sporočilne storitve, brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob 
vstopu v državo članico, ki ni država 
njegovega domačega omrežja, osnovne, 
njegovim potrebam prilagojene informacije 
o cenah gostovanja (vključno z DDV), ki 

Da se gostujočega uporabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če uporabnik
obvesti domačega ponudnika, da te storitve 
ne potrebuje, samodejno zagotovi 
uporabniku prek sporočilne storitve, brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob 
vstopu v državo članico ali tretjo državo, 
ki ni država njegovega domačega omrežja, 
osnovne, njegovim potrebam prilagojene 
informacije o cenah gostovanja (vključno z 
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se uporabljajo za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil 
SMS zadevnega porabnika v obiskani 
državi članici.

DDV), ki se uporabljajo za vzpostavljanje 
in sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil 
SMS zadevnega uporabnika v obiskani 
državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), 
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se gostujočega porabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če porabnik
obvesti domačega ponudnika, da te storitve 
ne potrebuje, samodejno zagotovi 
porabniku prek sporočilne storitve, brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob 
vstopu v državo članico, ki ni država 
njegovega domačega omrežja, osnovne, 
njegovim potrebam prilagojene informacije 
o cenah gostovanja (vključno z DDV), ki 
se uporabljajo za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil 
SMS zadevnega porabnika v obiskani 
državi članici.

Da se gostujočega uporabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če je uporabnik
star vsaj 18 let in obvesti domačega 
ponudnika, da te storitve ne potrebuje, 
samodejno zagotovi uporabniku prek 
sporočilne storitve, brez nepotrebnega 
odlašanja in brezplačno, ob vstopu v 
državo, ki ni država njegovega domačega 
omrežja, osnovne, njegovim potrebam 
prilagojene informacije o cenah gostovanja 
(vključno z DDV in v valuti njegovega 
domačega računa), ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev ter 
pošiljanje sporočil SMS zadevnega 
uporabnika v obiskani državi.

Or. en

Obrazložitev

To obvestilo bi moralo koristiti uporabnikom, ne glede na to, ali so v Evropski uniji ali zunaj 
nje. Poleg tega bi morala biti informacija podana v valuti domačega računa in ne v valuti 
obiskane države.
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Predlog spremembe 236
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se gostujočega porabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če porabnik
obvesti domačega ponudnika, da te storitve 
ne potrebuje, samodejno zagotovi 
porabniku prek sporočilne storitve, brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob 
vstopu v državo članico, ki ni država 
njegovega domačega omrežja, osnovne, 
njegovim potrebam prilagojene informacije 
o cenah gostovanja (vključno z DDV), ki 
se uporabljajo za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil 
SMS zadevnega porabnika v obiskani 
državi članici.

Da se gostujočega uporabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če je uporabnik
star vsaj 18 let in obvesti domačega 
ponudnika, da te storitve ne potrebuje, 
samodejno zagotovi uporabniku prek 
sporočilne storitve, brez nepotrebnega 
odlašanja in brezplačno, ob vstopu v 
državo, ki ni država njegovega domačega 
omrežja, osnovne, njegovim potrebam 
prilagojene informacije o cenah gostovanja 
(vključno z DDV), ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev ter 
pošiljanje sporočil SMS zadevnega 
uporabnika v obiskani državi.

Or. en

Predlog spremembe 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se gostujočega porabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če porabnik
obvesti domačega ponudnika, da te storitve 
ne potrebuje, samodejno zagotovi 
porabniku prek sporočilne storitve, brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob 
vstopu v državo članico, ki ni država 

Da se gostujočega uporabnika opozori na 
dejstvo, da bodo pri vzpostavljanju ali 
sprejemanju klica ali pošiljanju sporočila 
SMS zanj veljale cene gostovanja, vsak 
domači ponudnik, razen če uporabnik
obvesti domačega ponudnika, da te storitve 
ne potrebuje, samodejno zagotovi 
uporabniku prek sporočilne storitve, brez 
nepotrebnega odlašanja in brezplačno, ob 
vstopu v državo, ki ni država njegovega 
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njegovega domačega omrežja, osnovne, 
njegovim potrebam prilagojene informacije 
o cenah gostovanja (vključno z DDV), ki 
se uporabljajo za vzpostavljanje in 
sprejemanje klicev ter pošiljanje sporočil 
SMS zadevnega porabnika v obiskani 
državi članici.

domačega omrežja, osnovne, njegovim 
potrebam prilagojene informacije o cenah 
gostovanja (vključno z DDV), ki veljajo za 
vzpostavljanje in sprejemanje klicev ter 
pošiljanje sporočil SMS zadevnega 
uporabnika v obiskani državi.

Or. en

Obrazložitev

Pravila o preglednosti bi se morala uporabljati tudi zunaj Unije.

Predlog spremembe 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te osnovne, porabnikovim potrebam 
prilagojene informacije o cenah,
vključujejo najvišje cene, ki bi lahko 
veljale za porabnika v skladu z njegovo 
tarifno shemo za:

Te osnovne, uporabnikovim potrebam 
prilagojene informacije o cenah se pošljejo 
uporabniku, ko gostuje zunaj ali znotraj 
Evropske unije, in vključujejo najvišje 
cene, ki bi lahko veljale za uporabnika v 
skladu z njegovo tarifno shemo za:

Or. en

Predlog spremembe 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), 
Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te osnovne, porabnikovim potrebam 
prilagojene informacije o cenah,
vključujejo najvišje cene, ki bi lahko 
veljale za porabnika v skladu z njegovo 

Te osnovne, uporabnikovim potrebam 
prilagojene informacije o cenah vključujejo 
dejanske cene (vključno z DDV in v valuti 
njegovega domačega računa), ki bi lahko 
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tarifno shemo za: veljale za uporabnika v skladu z njegovo 
tarifno shemo za:

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje preglednosti bi morali potrošniki neposredno vedeti, koliko bodo plačali. Poleg 
tega bi morala biti informacija podana v valuti domačega računa in ne v valuti obiskane 
države.

Predlog spremembe 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS med nahajanjem v obiskani 
državi članici.

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS iz obiskane države.

Or. en

Obrazložitev

Navedeni ukrepi se razširijo tudi zunaj Evropske unije.

Predlog spremembe 241
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS med nahajanjem v obiskani 
državi članici.

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS iz obiskane države članice
ali tretje države.

Or. en
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Predlog spremembe 242
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS med nahajanjem v obiskani 
državi članici.

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS iz obiskane države.

Or. en

Predlog spremembe 243
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS med nahajanjem v obiskani 
državi članici.

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS iz obiskane države.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnikom bi morali biti deležni informacij o zaračunanih cenah, ne glede na to, ali so v 
Evropski uniji ali zunaj nje.

Predlog spremembe 244
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS med nahajanjem v obiskani 

(b) pošiljanje gostujočih sporočil SMS iz 
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državi članici. obiskane države.

Or. en

Predlog spremembe 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pošiljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS med nahajanjem v obiskani 
državi članici.

(b) pošiljanje gostujočih sporočil SMS iz 
obiskane države.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za preglednost bi se morala uporabljati tudi zunaj Unije.

Predlog spremembe 246
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) uporabo reguliranih storitev 
podatkovnih povezav med nahajanjem v 
obiskani državi članici ali tretji državi, 
izraženo s ceno na megabajt.

Or. en

Predlog spremembe 247
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri vsakem sporočilu lahko uporabnik 
domačega ponudnika brezplačno in 
enostavno obvesti, da ne želi samodejne 
sporočilne storitve. Porabnik, ki sporoči, 
da ne potrebuje samodejnih sporočilnih 
storitev, ima pravico, da od domačega 
ponudnika kadar koli in brezplačno zahteva 
ponovno zagotavljanje te storitve.

Pri vsakem sporočilu lahko uporabnik, ki je 
star vsaj 18 let, domačega ponudnika 
brezplačno in enostavno obvesti, da ne želi 
samodejne sporočilne storitve. Uporabnik,
ki sporoči, da ne potrebuje samodejnih 
sporočilnih storitev, ima pravico, da od 
domačega ponudnika kadar koli in 
brezplačno zahteva ponovno zagotavljanje 
te storitve.

Or. en

Predlog spremembe 248
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri vsakem sporočilu lahko uporabnik 
domačega ponudnika brezplačno in 
enostavno obvesti, da ne želi samodejne 
sporočilne storitve. Porabnik, ki sporoči, 
da ne potrebuje samodejnih sporočilnih 
storitev, ima pravico, da od domačega 
ponudnika kadar koli in brezplačno zahteva 
ponovno zagotavljanje te storitve.

Pri vsakem sporočilu lahko uporabnik, ki je 
star vsaj 18 let, domačega ponudnika 
brezplačno in enostavno obvesti, da ne želi 
samodejne sporočilne storitve. Uporabnik, 
ki sporoči, da ne potrebuje samodejnih 
sporočilnih storitev, ima pravico, da od 
domačega ponudnika kadar koli in 
brezplačno zahteva ponovno zagotavljanje 
te storitve.

Or. en

Obrazložitev

Pred previsokimi računi je treba zavarovati še posebej mladoletnike.

Predlog spremembe 249
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg prvega odstavka imajo porabniki, 
ne glede na to, kje se v Uniji nahajajo, 
pravico z govornim klicem z mobilnega 
telefona ali s storitvijo SMS brezplačno 
zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim 
potrebam prilagojene informacije o cenah 
gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju 
za govorne klice, storitve SMS in MMS ter 
druge podatkovne komunikacijske storitve, 
ter informacije o ukrepih v zvezi s 
preglednostjo, ki veljajo na podlagi te 
uredbe. Za takšne zahteve se uporabi 
brezplačna številka, ki jo za ta namen 
določi domači ponudnik. Obveznosti iz 
prvega odstavka ne veljajo za naprave vrste 
stroj-stroj (M2M), ki uporabljajo mobilno 
komunikacijo. 

2. Poleg prvega odstavka imajo uporabniki, 
ne glede na to, kje se nahajajo, pravico z 
govornim klicem z mobilnega telefona ali s 
storitvijo SMS brezplačno zahtevati in 
prejeti podrobnejše in njihovim potrebam 
prilagojene informacije o cenah 
gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju 
za govorne klice, storitve SMS in MMS ter 
druge podatkovne komunikacijske storitve, 
ter informacije o ukrepih v zvezi s 
preglednostjo, ki veljajo na podlagi te 
uredbe. Za takšne zahteve se uporabi 
brezplačna številka, ki jo za ta namen 
določi domači ponudnik. Obveznosti iz 
prvega odstavka ne veljajo za naprave vrste 
stroj-stroj (M2M), ki uporabljajo mobilno 
komunikacijo. 

Or. en

Predlog spremembe 250
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg prvega odstavka imajo porabniki, 
ne glede na to, kje se v Uniji nahajajo, 
pravico z govornim klicem z mobilnega 
telefona ali s storitvijo SMS brezplačno 
zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim 
potrebam prilagojene informacije o cenah 
gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju 
za govorne klice, storitve SMS in MMS ter 
druge podatkovne komunikacijske storitve, 
ter informacije o ukrepih v zvezi s 
preglednostjo, ki veljajo na podlagi te 
uredbe. Za takšne zahteve se uporabi 
brezplačna številka, ki jo za ta namen 
določi domači ponudnik. Obveznosti iz 
prvega odstavka ne veljajo za naprave vrste 

2. Poleg prvega odstavka imajo uporabniki, 
ne glede na to, kje se nahajajo, pravico z 
govornim klicem z mobilnega telefona ali s 
storitvijo SMS brezplačno zahtevati in 
prejeti podrobnejše in njihovim potrebam 
prilagojene informacije o cenah 
gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju 
za govorne klice, storitve SMS in MMS ter 
druge podatkovne komunikacijske storitve, 
ter informacije o ukrepih v zvezi s 
preglednostjo, ki veljajo na podlagi te 
uredbe. Za takšne zahteve se uporabi 
brezplačna številka, ki jo za ta namen 
določi domači ponudnik. Obveznosti iz 
prvega odstavka ne veljajo za naprave vrste 
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stroj-stroj (M2M), ki uporabljajo mobilno 
komunikacijo. 

stroj-stroj (M2M), ki uporabljajo mobilno 
komunikacijo. 

Or. en

Predlog spremembe 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsak domači ponudnik vsem svojim 
gostujočim uporabnikom ponudi možnost, 
da se prostovoljno in brezplačno odločijo 
za možnost prejemanja informacij 
o skupnem seštevku porabe, izražene 
v količini ali valuti, v kateri se izdajajo 
računi gostujočemu uporabniku za 
regulirane gostujoče klice in sporočila 
SMS, ki zagotavlja, da skupni izdatki za 
regulirane gostujoče klice in sporočila 
SMS brez izrecnega soglasja uporabnika 
v določenem obdobju uporabe ne 
presežejo določene finančne zgornje meje.
V ta namen domači ponudnik zagotovi 
eno ali več finančnih zgornjih mej za 
določena obdobja uporabe pod pogojem, 
da je uporabnik vnaprej obveščen o 
ustrezajočih količinah podatkov. Ena od 
teh mej (privzeta finančna meja) je blizu, 
vendar ne presega 50 EUR neporavnanih 
obveznosti na mesečno obračunsko 
obdobje (brez DDV).
Domači ponudnik lahko namesto tega 
določi meje, izražene v količini podatkov, 
pod pogojem, da je potrošnik vnaprej 
obveščen o ustrezajočih finančnih 
zneskih. Ena od teh mej (privzeta 
količinska meja) ustreza finančnemu 
znesku, ki ne presega 50 EUR 
neporavnanih obveznosti na mesečno 
obračunsko obdobje (brez DDV). Domači 
ponudnik lahko poleg tega svojim 
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gostujočim uporabnikom ponudi druge 
meje z različnimi, tj. višjimi ali nižjimi, 
mesečnimi finančnimi zgornjimi mejami. 
Privzeta meja iz drugega in tretjega 
pododstavka velja za vse uporabnike, ki se 
niso odločili za drugo mejo.
Vsak domači ponudnik prav tako 
zagotovi, da se na mobilni telefon ali 
drugo napravo gostujočega uporabnika, 
na primer s sporočilom SMS, po 
elektronski pošti ali s pojavnim oknom na 
napravi, pošlje ustrezno sporočilo, ko 
gostujoči klici in sporočila SMS dosežejo 
80% vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Uporabniki imajo pravico 
od operaterjev zahtevati prekinitev 
pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa 
lahko od operaterjev kadar koli in 
brezplačno zahtevajo, naj začnejo to 
storitev znova zagotavljati.
Če bi bila ta finančna ali količinska meja 
sicer presežena, se na mobilni telefon ali 
drugo napravo gostujočega uporabnika 
pošlje sporočilo. To sporočilo navaja 
postopek, ki ga mora upoštevati 
uporabnik, če želi nadaljevati z uporabo 
teh storitev, in stroške, povezane z vsako 
nadaljnjo porabljeno enoto. Če se 
gostujoči uporabnik ne odzove v skladu 
s prejetim opozorilom, domači ponudnik 
takoj preneha zagotavljati in zaračunavati 
regulirane gostujoče klice in sporočila 
SMS, razen če gostujoči uporabnik ne 
zahteva nadaljnjega ali ponovnega 
zagotavljanja teh storitev. Kadar koli se 
gostujoči uporabnik odloči za uporabo 
funkcije „finančna ali količinska meja“ 
ali jo želi prenehati uporabljati, mora biti 
sprememba opravljena brezplačno v enem 
delovnem dnevu od prejema zahteve brez 
pogojevanja ali omejevanja drugih 
elementov naročniškega razmerja.
To pravilo se uporablja za uporabnike, ki 
gostujejo v Evropski uniji in zunaj nje.

Or. en
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Predlog spremembe 252
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsak domači ponudnik vsem svojim 
uporabnikom ponudi možnost, da se 
prostovoljno in brezplačno odločijo za 
možnost prejemanja informacij 
o skupnem seštevku porabe v valuti, 
v kateri se izdajajo računi uporabniku za 
regulirane storitve govornega in SMS 
gostovanja v državah nečlanicah, ki 
zagotavlja, da skupni izdatki za storitve 
gostovanja brez izrecnega soglasja 
uporabnika v določenem obdobju uporabe 
ne presežejo določene finančne meje.
V ta namen domači ponudnik zagotovi 
eno ali več finančnih zgornjih mej za 
določena obdobja uporabe pod pogojem, 
da je uporabnik vnaprej obveščen o 
ustreznih mejah. Ena od teh mej (privzeta 
finančna meja) je blizu, vendar ne 
presega 50 EUR neporavnanih obveznosti 
na mesečno obračunsko obdobje (brez 
DDV). Domači ponudnik lahko poleg tega 
svojim uporabnikom ponudi druge meje z 
različnimi, tj. višjimi ali nižjimi, 
mesečnimi finančnimi zgornjimi mejami.
Privzeta meja iz drugega in tretjega 
pododstavka velja za vse uporabnike, ki se 
niso odločili za drugo mejo. Za 
uporabnike, ki so mlajši od 18 let, je meja 
blizu, vendar ne presega 20 EUR 
neporavnanih obveznosti na mesečno 
obračunsko obdobje (brez DDV).
Vsak domači ponudnik prav tako 
zagotovi, da se na mobilni telefon ali 
drugo napravo gostujočega uporabnika, 
na primer s sporočilom SMS, pošlje 
ustrezno sporočilo, ko skupna poraba za 
storitve SMS in govornega gostovanja 
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doseže 50 % in 80 % vnaprej dogovorjene 
finančne meje. Uporabniki, ki so stari vsaj 
18 let, imajo pravico od operaterjev 
zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih 
sporočil, prav tako pa lahko od 
operaterjev kadar koli in brezplačno 
zahtevajo, naj začnejo to storitev znova 
zagotavljati.
Če bi bila ta finančna meja sicer 
presežena, se na mobilni telefon ali drugo 
napravo gostujočega uporabnika pošlje 
sporočilo. To sporočilo navaja postopek, 
ki ga mora upoštevati uporabnik, če želi 
nadaljevati z uporabo teh storitev, in 
stroške, povezane z vsako nadaljnjo 
porabljeno enoto. Če se uporabnik ne 
odzove v skladu s prejetim opozorilom, 
domači ponudnik takoj preneha 
zagotavljati in zaračunavati regulirane 
storitve SMS in govornega gostovanja,
razen če gostujoči uporabnik ne zahteva 
nadaljnjega ali ponovnega zagotavljanja 
teh storitev.
Kadar koli se uporabnik odloči za 
uporabo funkcije „finančna meja“ ali jo 
želi prenehati uporabljati, mora biti 
sprememba opravljena brezplačno v enem 
delovnem dnevu od prejema zahteve brez 
pogojevanja ali omejevanja drugih 
elementov naročniškega razmerja.

Or. en

Predlog spremembe 253
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo 
pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno 
obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo 

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči uporabniki pred 
sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi 
ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za 



AM\888019SL.doc 147/175 PE478.641v01-00

SL

reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki porabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških 
naročniških razmerjih. 

uporabo reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki uporabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom.

Or. en

Predlog spremembe 254
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo 
pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno 
obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki porabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih. 

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči uporabniki pred 
sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi 
ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za 
uporabo reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki uporabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Informacije 
o ceni so izražene v gigabajtih. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih. 

Or. en

Predlog spremembe 255
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo 
pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno 
obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki porabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih. 

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči uporabniki pred 
sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi 
ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za 
uporabo storitev podatkovnega gostovanja, 
tako znotraj kot zunaj Evropske unije, na 
način, ki uporabnikom omogoča, da 
razumejo finančne posledice take uporabe 
ter da spremljajo in nadzirajo svoje izdatke 
za storitve podatkovnega gostovanja v 
skladu z drugim in tretjim odstavkom. 
Zaščitni mehanizmi iz tretjega odstavka se 
ne uporabljajo pri predplačniških 
naročniških razmerjih, ki zadevajo 
uporabo predplačniških storitev brez 
mehanizmov za samodejno polnjenje 
računa.

Or. en

Predlog spremembe 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo 
pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno 
obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki porabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih. 

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči uporabniki pred
sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi 
ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za 
uporabo reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki uporabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri storitvah vrste stroj-stroj 
(M2M) in predplačniških naročniških 
razmerjih, razen v primeru izbire 
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mehanizmov za samodejno polnjenje 
računa.

Or. en

Obrazložitev

Storitve vrste stroj-stroj (M2M) bi morale biti izključene, ker ne gre za medčloveški stik in 
obvestilo z omejitvijo porabe ne bi bilo smiselno. Poleg tega potekajo te storitve ponavadi v 
poslovnem okolju. Tudi predplačniki bi morali biti izključeni iz ukrepov za preprečevanje 
previsokih računov, ker so predplačniške kartice ponavadi omejene na majhne zneske. V tistih 
primerih, ko uporabniki uporabljajo sisteme za samodejno polnjenje računa, pa so pretresi 
zaradi previsokih računov zelo mogoči in jih je zato treba preprečiti.

Predlog spremembe 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), 
Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo 
pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno 
obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki porabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih. 

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči uporabniki pred 
sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi 
ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za 
uporabo reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, tako znotraj kot zunaj 
Evropske unije, na način, ki uporabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih. 

Or. en

Predlog spremembe 258
George Lyon
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo 
pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno 
obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki porabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih. 

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči uporabniki pred 
sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi 
ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za 
uporabo reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki uporabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih, razen v primeru sklenitve 
predplačniške pogodbe s samodejnim 
polnjenjem računa.

Or. en

Obrazložitev

Zavaruje predplačnike s samodejnim obnavljanjem kredita pred pretresi zaradi previsokih 
računov. Prvotno predlagano besedilo iz obsega uporabe nehote umika take potrošnike.

Predlog spremembe 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo 
pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno 
obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki porabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči uporabniki pred 
sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi 
ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za 
uporabo reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki uporabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo
svoje izdatke za regulirane storitve 
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podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih. 

podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih, razen v primeru sklenitve 
predplačniške pogodbe s samodejnim 
polnjenjem računa.

Or. en

Predlog spremembe 260
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo 
pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno 
obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki porabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom. Zaščitni 
mehanizmi iz tretjega odstavka se ne 
uporabljajo pri predplačniških 
naročniških razmerjih. 

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči uporabniki pred 
sklenitvijo pogodbe in po njeni sklenitvi 
ustrezno obveščeni o cenah, ki veljajo za 
uporabo reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja, na način, ki uporabnikom
omogoča, da razumejo finančne posledice 
take uporabe ter da spremljajo in nadzirajo 
svoje izdatke za regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom.

Or. fr

Predlog spremembe 261
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer je potrebno, domači ponudniki svoje Domači ponudniki svoje uporabnike pred 



PE478.641v01-00 152/175 AM\888019SL.doc

SL

porabnike pred sklenitvijo pogodbe 
obvestijo, po njeni sklenitvi pa redno 
obveščajo o tveganjih, da lahko samodejno 
in nenadzorovano pride do priključitve 
podatkovnega gostovanja ter snemanja 
podatkov. Domači ponudniki poleg tega 
svojim porabnikom jasno in razumljivo 
razložijo, kako naj izklopijo te samodejne 
priključitve podatkovnega gostovanja, da 
se bodo izognili nenadzorovani porabi 
storitev podatkovnega gostovanja.

sklenitvijo pogodbe obvestijo, po njeni 
sklenitvi pa redno obveščajo o tveganjih, 
da lahko samodejno in nenadzorovano 
pride do priključitve podatkovnega 
gostovanja ter snemanja podatkov. Domači 
ponudniki poleg tega svojim uporabnikom
jasno in razumljivo razložijo, kako naj 
izklopijo te samodejne priključitve 
podatkovnega gostovanja, da se bodo 
izognili nenadzorovani porabi storitev 
podatkovnega gostovanja. Vsak ponudnik 
storitev podatkovnega gostovanja 
gostujočemu uporabniku omogoči, da 
zahteva izklop storitev podatkovnega 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 262
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer je potrebno, domači ponudniki svoje 
porabnike pred sklenitvijo pogodbe 
obvestijo, po njeni sklenitvi pa redno 
obveščajo o tveganjih, da lahko samodejno 
in nenadzorovano pride do priključitve 
podatkovnega gostovanja ter snemanja 
podatkov. Domači ponudniki poleg tega
svojim porabnikom jasno in razumljivo 
razložijo, kako naj izklopijo te samodejne 
priključitve podatkovnega gostovanja, da 
se bodo izognili nenadzorovani porabi 
storitev podatkovnega gostovanja.

Kjer je potrebno, domači ponudniki svoje 
uporabnike pred sklenitvijo pogodbe 
obvestijo, po njeni sklenitvi pa redno 
obveščajo o tveganjih, da lahko samodejno 
in nenadzorovano pride do priključitve 
podatkovnega gostovanja ter snemanja 
podatkov. Domači ponudniki poleg tega
svoje uporabnike brezplačno ter jasno in 
razumljivo obvestijo o tem, kaj morajo 
narediti, da bi izklopili te samodejne 
priključitve podatkovnega gostovanja, da 
se bodo izognili nenadzorovani porabi 
storitev podatkovnega gostovanja.

Or. fr

Predlog spremembe 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
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Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega porabnika, 
da gostuje, in zagotovi porabnikovim
potrebam prilagojene osnovne informacije 
o tarifah za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja 
zadevnemu gostujočemu porabniku v 
zadevni državi članici, razen če porabnik
obvesti svojega domačega ponudnika, da 
takih informacij ne potrebuje.

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega 
uporabnika, da gostuje, in zagotovi 
uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja zadevnemu 
gostujočemu uporabniku v zadevni državi, 
razen če uporabnik obvesti svojega 
domačega ponudnika, da takih informacij 
ne potrebuje.

Or. en

Obrazložitev

Navedeni ukrepi se razširijo tudi zunaj Evropske unije.

Predlog spremembe 264
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega porabnika, 
da gostuje, in zagotovi porabnikovim
potrebam prilagojene osnovne informacije 
o tarifah za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja 
zadevnemu gostujočemu porabniku v 
zadevni državi članici, razen če porabnik
obvesti svojega domačega ponudnika, da 
takih informacij ne potrebuje.

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega 
uporabnika, da gostuje, in zagotovi 
uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja zadevnemu 
gostujočemu uporabniku v zadevni državi 
članici ali tretji državi, razen če uporabnik
obvesti svojega domačega ponudnika, da 
takih informacij ne potrebuje.

Or. en
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Predlog spremembe 265
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega porabnika, 
da gostuje, in zagotovi porabnikovim
potrebam prilagojene osnovne informacije 
o tarifah za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja 
zadevnemu gostujočemu porabniku v 
zadevni državi članici, razen če porabnik
obvesti svojega domačega ponudnika, da 
takih informacij ne potrebuje.

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega 
uporabnika, da gostuje, in zagotovi 
uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja zadevnemu 
gostujočemu uporabniku v zadevni državi 
članici ali tretji državi, razen če uporabnik
obvesti svojega domačega ponudnika, da 
takih informacij ne potrebuje.

Or. en

Predlog spremembe 266
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega porabnika, 
da gostuje, in zagotovi porabnikovim
potrebam prilagojene osnovne informacije 
o tarifah za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja 
zadevnemu gostujočemu porabniku v 
zadevni državi članici, razen če porabnik
obvesti svojega domačega ponudnika, da 
takih informacij ne potrebuje.

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega 
uporabnika, da gostuje, in zagotovi 
uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o dejanskih tarifah 
(vključno z DDV in v valuti njegovega 
domačega računa) za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja zadevnemu gostujočemu 
uporabniku v zadevni državi, razen če 
uporabnik, ki je star vsaj 18 let, obvesti 
svojega domačega ponudnika, da takih 
informacij ne potrebuje. Ker se račun izda 
glede na število megabajtov, poda 
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samodejno sporočilo tudi jasen primer, 
kaj predstavlja megabajt podatkov. 

Or. en

Predlog spremembe 267
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega porabnika, 
da gostuje, in zagotovi porabnikovim
potrebam prilagojene osnovne informacije 
o tarifah za zagotavljanje reguliranih
storitev podatkovnega gostovanja 
zadevnemu gostujočemu porabniku v 
zadevni državi članici, razen če porabnik
obvesti svojega domačega ponudnika, da 
takih informacij ne potrebuje.

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega 
uporabnika, da gostuje, in zagotovi 
uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah za 
zagotavljanje storitev podatkovnega 
gostovanja zadevnemu gostujočemu 
uporabniku v zadevni državi članici, razen 
če uporabnik, ki je star vsaj 18 let, obvesti 
svojega domačega ponudnika, da takih 
informacij ne potrebuje.

Or. en

Predlog spremembe 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega porabnika, 
da gostuje, in zagotovi porabnikovim
potrebam prilagojene osnovne informacije 
o tarifah za zagotavljanje reguliranih
storitev podatkovnega gostovanja 
zadevnemu gostujočemu porabniku v 
zadevni državi članici, razen če porabnik
obvesti svojega domačega ponudnika, da 

Domači ponudnik s samodejnim 
sporočilom obvesti gostujočega 
uporabnika, da gostuje, in zagotovi 
uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah za 
zagotavljanje storitev podatkovnega 
gostovanja zadevnemu gostujočemu 
uporabniku v zadevni državi, razen če 
uporabnik obvesti svojega domačega 
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takih informacij ne potrebuje. ponudnika, da takih informacij ne 
potrebuje.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za preglednost bi se morali uporabljati tudi za storitve gostovanja zunaj Unije.

Predlog spremembe 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Take porabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči porabnik vstopi v državo 
članico, ki ni država njegovega domačega 
omrežja, in prvič uporabi regulirano 
storitev podatkovnega gostovanja v tej 
državi članici. Zagotovijo se brezplačno, 
ko gostujoči porabnik prvič uporabi 
regulirano storitev podatkovnega 
gostovanja, z uporabo primernih sredstev, 
prilagojenih lažjemu prejemanju in 
razumevanju informacij.

Take uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči uporabnik vstopi v državo, ki 
ni država njegovega domačega omrežja, in 
prvič uporabi regulirano storitev 
podatkovnega gostovanja v tej državi. 
Zagotovijo se brezplačno, ko gostujoči 
porabnik prvič uporabi regulirano storitev 
podatkovnega gostovanja, z uporabo 
primernih sredstev, prilagojenih lažjemu 
prejemanju in razumevanju informacij.

Or. en

Obrazložitev

Navedeni ukrepi se razširijo tudi zunaj Evropske unije.

Predlog spremembe 270
Christel Schaldemose
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Take porabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči porabnik vstopi v državo 
članico, ki ni država njegovega domačega 
omrežja, in prvič uporabi regulirano 
storitev podatkovnega gostovanja v tej 
državi članici. Zagotovijo se brezplačno, 
ko gostujoči porabnik prvič uporabi 
regulirano storitev podatkovnega 
gostovanja, z uporabo primernih sredstev, 
prilagojenih lažjemu prejemanju in 
razumevanju informacij.

Take uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči uporabnik vstopi v državo 
članico ali tretjo državo, ki ni država 
njegovega domačega omrežja, in prvič 
uporabi regulirano storitev podatkovnega 
gostovanja v tej državi članici ali tretji 
državi. Zagotovijo se brezplačno, ko 
gostujoči uporabnik prvič uporabi 
regulirano storitev podatkovnega 
gostovanja, z uporabo primernih sredstev, 
prilagojenih lažjemu prejemanju in 
razumevanju informacij.

Or. en

Predlog spremembe 271
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Take porabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči porabnik vstopi v državo 
članico, ki ni država njegovega domačega 
omrežja, in prvič uporabi regulirano 
storitev podatkovnega gostovanja v tej 
državi članici. Zagotovijo se brezplačno, 
ko gostujoči porabnik prvič uporabi 
regulirano storitev podatkovnega 

Take uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči uporabnik vstopi v državo 
članico ali tretjo državo, ki ni država 
njegovega domačega omrežja, in prvič 
uporabi regulirano storitev podatkovnega 
gostovanja v tej državi. Zagotovijo se 
brezplačno, ko gostujoči uporabnik prvič 
uporabi regulirano storitev podatkovnega 
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gostovanja, z uporabo primernih sredstev, 
prilagojenih lažjemu prejemanju in 
razumevanju informacij.

gostovanja, z uporabo primernih sredstev, 
prilagojenih lažjemu prejemanju in 
razumevanju informacij. Ta osebna 
informacija o ceni se pošlje uporabnikom, 
ko gostujejo v Evropski uniji in zunaj nje.

Or. en

Predlog spremembe 272
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Take porabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči porabnik vstopi v državo 
članico, ki ni država njegovega domačega 
omrežja, in prvič uporabi regulirano
storitev podatkovnega gostovanja v tej 
državi članici. Zagotovijo se brezplačno, 
ko gostujoči porabnik prvič uporabi 
regulirano storitev podatkovnega 
gostovanja, z uporabo primernih sredstev, 
prilagojenih lažjemu prejemanju in 
razumevanju informacij.

Take uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči uporabnik vstopi v državo, ki 
ni država njegovega domačega omrežja, in 
prvič uporabi storitev podatkovnega 
gostovanja v tej državi. Zagotovijo se 
brezplačno, ko gostujoči uporabnik prvič 
uporabi storitev podatkovnega gostovanja, 
z uporabo primernih sredstev, prilagojenih 
lažjemu prejemanju in razumevanju 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Take porabnikovim potrebam prilagojene Take uporabnikovim potrebam prilagojene 
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osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči porabnik vstopi v državo 
članico, ki ni država njegovega domačega 
omrežja, in prvič uporabi regulirano
storitev podatkovnega gostovanja v tej 
državi članici. Zagotovijo se brezplačno, 
ko gostujoči porabnik prvič uporabi 
regulirano storitev podatkovnega 
gostovanja, z uporabo primernih sredstev, 
prilagojenih lažjemu prejemanju in 
razumevanju informacij.

osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči uporabnik vstopi v državo, ki 
ni država njegovega domačega omrežja, in 
prvič uporabi storitev podatkovnega 
gostovanja v tej državi. Zagotovijo se 
brezplačno, ko gostujoči uporabnik prvič 
uporabi storitev podatkovnega gostovanja, 
z uporabo primernih sredstev, prilagojenih 
lažjemu prejemanju in razumevanju 
informacij.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za preglednost bi se morali uporabljati tudi za storitve gostovanja zunaj Unije.

Predlog spremembe 274
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Take porabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči porabnik vstopi v državo 
članico, ki ni država njegovega domačega 
omrežja, in prvič uporabi regulirano 
storitev podatkovnega gostovanja v tej 
državi članici. Zagotovijo se brezplačno, 
ko gostujoči porabnik prvič uporabi 
regulirano storitev podatkovnega 
gostovanja, z uporabo primernih sredstev, 
prilagojenih lažjemu prejemanju in 
razumevanju informacij.

Take uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči uporabnik vstopi v državo, ki 
ni država njegovega domačega omrežja, in 
prvič uporabi regulirano storitev 
podatkovnega gostovanja v tej državi. 
Zagotovijo se brezplačno, ko gostujoči 
uporabnik prvič uporabi regulirano storitev 
podatkovnega gostovanja, z uporabo 
primernih sredstev, prilagojenih lažjemu 
prejemanju in razumevanju informacij.
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Or. en

Predlog spremembe 275
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Take porabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, vsakič, 
ko gostujoči porabnik vstopi v državo 
članico, ki ni država njegovega domačega 
omrežja, in prvič uporabi regulirano 
storitev podatkovnega gostovanja v tej 
državi članici. Zagotovijo se brezplačno, 
ko gostujoči porabnik prvič uporabi 
regulirano storitev podatkovnega 
gostovanja, z uporabo primernih sredstev, 
prilagojenih lažjemu prejemanju in 
razumevanju informacij.

Take uporabnikovim potrebam prilagojene 
osnovne informacije o tarifah se pošljejo 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS ali po elektronski pošti, 
vsakič, ko gostujoči uporabnik vstopi v 
državo članico, ki ni država njegovega 
domačega omrežja, in prvič uporabi 
regulirano storitev podatkovnega 
gostovanja v tej državi članici. Zagotovijo 
se brezplačno, ko gostujoči uporabnik
prvič uporabi regulirano storitev 
podatkovnega gostovanja, z uporabo 
primernih sredstev, prilagojenih lažjemu 
prejemanju in razumevanju informacij.

Or. fr

Predlog spremembe 276
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak domači ponudnik vsem svojim 
gostujočim porabnikom ponudi možnost, 
da se prostovoljno in brezplačno odločijo 
za možnost prejemanja informacij o 
skupnem seštevku porabe, izražene v 
količini podatkov ali valuti, v kateri se 
izdajajo računi gostujočemu porabniku za 

Vsak domači ponudnik vsem svojim 
gostujočim uporabnikom ponudi možnost, 
da se prostovoljno in brezplačno odločijo 
za možnost prejemanja informacij o 
skupnem seštevku porabe, izražene v 
količini podatkov ali valuti, v kateri se 
izdajajo računi gostujočemu uporabniku za 
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regulirane storitve podatkovnega 
gostovanja, ki bo zagotovila, da skupna 
poraba reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja v določenem obdobju uporabe 
ne preseže določene finančne meje.

regulirane klice, sporočila SMS in storitve 
podatkovnega gostovanja, ki bo zagotovila, 
da skupni izdatki za regulirane gostujoče 
klice, sporočila SMS in storitve 
podatkovnega gostovanja brez izrecnega 
soglasja uporabnika v določenem obdobju 
uporabe ne preseže določene finančne 
meje.

Or. en

Predlog spremembe 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak domači ponudnik vsem svojim 
gostujočim porabnikom ponudi možnost, 
da se prostovoljno in brezplačno odločijo 
za možnost prejemanja informacij o 
skupnem seštevku porabe, izražene v 
količini podatkov ali valuti, v kateri se 
izdajajo računi gostujočemu porabniku za 
regulirane storitve podatkovnega 
gostovanja, ki bo zagotovila, da skupna 
poraba reguliranih storitev podatkovnega
gostovanja v določenem obdobju uporabe 
ne preseže določene finančne meje.

Vsak domači ponudnik vsem svojim 
gostujočim uporabnikom ponudi možnost, 
da se prostovoljno in brezplačno odločijo 
za možnost prejemanja informacij o 
skupnem seštevku porabe, izražene v 
količini podatkov ali valuti, v kateri se 
izdajajo računi gostujočemu uporabniku za 
storitve podatkovnega gostovanja, ki bo 
zagotovila, da skupni izdatki za storitve 
podatkovnega gostovanja brez izrecnega 
soglasja uporabnika v določenem obdobju 
uporabe ne preseže določene finančne 
meje. To ne velja v primerih, ko ponudnik 
mobilnih telekomunikacijskih storitev v 
obiskani državi zunaj Unije ne omogoča 
domačemu ponudniku spremljanja porabe 
svojih uporabnikov v realnem času. V 
navedenem primeru se uporabnik
ustrezno obvesti prek sporočilne storitve, 
brez nepotrebnega odlašanja in 
brezplačno, ob vstopu v zadevno državo.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za preglednost in varstvo potrošnikov bi se morala uporabljati tudi zunaj Unije. 
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Vendar pa še vedno obstajajo države, v katerih iz tehničnih razlogov domači ponudniki ne 
morejo slediti porabi svojih uporabnikov v realnem času in prejmejo informacije o porabi le 
ob koncu meseca.

Predlog spremembe 278
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen domači ponudnik zagotovi eno 
ali več finančnih zgornjih mej za določena 
obdobja uporabe pod pogojem, da je 
porabnik vnaprej obveščen o ustrezajočih 
količinah podatkov. Ena od teh mej 
(privzeta finančna meja) je blizu, vendar ne 
presega 50 EUR neporavnanih obveznosti 
na mesečno obračunsko obdobje (brez 
DDV).

V ta namen domači ponudnik zagotovi eno 
ali več finančnih zgornjih mej za določena 
obdobja uporabe pod pogojem, da je 
uporabnik, ki je star vsaj 18 let, vnaprej 
obveščen o ustrezajočih količinah 
podatkov. Ena od teh mej (privzeta 
finančna meja) je blizu, vendar ne presega 
50 EUR neporavnanih obveznosti na 
mesečno obračunsko obdobje (brez DDV).

Or. en

Predlog spremembe 279
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen domači ponudnik zagotovi eno 
ali več finančnih zgornjih mej za določena 
obdobja uporabe pod pogojem, da je 
porabnik vnaprej obveščen o ustrezajočih 
količinah podatkov. Ena od teh mej 
(privzeta finančna meja) je blizu, vendar ne 
presega 50 EUR neporavnanih obveznosti 
na mesečno obračunsko obdobje (brez 
DDV).

V ta namen domači ponudnik zagotovi eno 
ali več finančnih zgornjih mej za določena 
obdobja uporabe pod pogojem, da je 
uporabnik, ki je star vsaj 18 let, vnaprej 
obveščen o ustrezajočih količinah 
podatkov. Ena od teh mej (privzeta 
finančna meja) je blizu, vendar ne presega 
50 EUR neporavnanih obveznosti na 
mesečno obračunsko obdobje (brez DDV).
Za uporabnike, ki so mlajši od 18 let, je 
meja blizu, vendar ne presega 20 EUR 
neporavnanih obveznosti na mesečno 
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obračunsko obdobje (brez DDV).

Or. en

Obrazložitev

Pred previsokimi računi bi bilo treba zavarovati še posebej mladoletnike.

Predlog spremembe 280
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudnik lahko namesto tega 
določi meje, izražene v količini podatkov, 
pod pogojem, da je potrošnik vnaprej 
obveščen o ustrezajočih finančnih zneskih. 
Ena od teh mej (privzeta količinska meja) 
ustreza finančnemu znesku, ki ne presega 
50 EUR neporavnanih obveznosti na 
mesečno obračunsko obdobje (brez DDV).

Domači ponudnik lahko namesto tega 
določi meje, izražene v količini podatkov, 
pod pogojem, da je uporabnik, ki je star 
vsaj 18 let, vnaprej obveščen o ustrezajočih 
finančnih zneskih. Ena od teh mej (privzeta 
količinska meja) ustreza finančnemu 
znesku, ki ne presega 50 EUR 
neporavnanih obveznosti na mesečno 
obračunsko obdobje (brez DDV).

Or. en

Predlog spremembe 281
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudnik lahko namesto tega 
določi meje, izražene v količini podatkov, 
pod pogojem, da je potrošnik vnaprej 
obveščen o ustrezajočih finančnih zneskih. 
Ena od teh mej (privzeta količinska meja) 
ustreza finančnemu znesku, ki ne presega 
50 EUR neporavnanih obveznosti na 
mesečno obračunsko obdobje (brez DDV).

Domači ponudnik lahko namesto tega 
določi meje, izražene v količini podatkov, 
pod pogojem, da je uporabnik, ki je star 
vsaj 18 let, vnaprej obveščen o ustrezajočih 
finančnih zneskih. Ena od teh mej (privzeta 
količinska meja) ustreza finančnemu 
znesku, ki ne presega 50 EUR 
neporavnanih obveznosti na mesečno 
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obračunsko obdobje (brez DDV). Za 
uporabnike, ki so mlajši od 18 let, je meja 
blizu, vendar ne presega 20 EUR 
neporavnanih obveznosti na mesečno 
obračunsko obdobje (brez DDV).

Or. en

Predlog spremembe 282
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, 
da se na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, pošlje 
ustrezno sporočilo, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže 80 % 
vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Porabniki imajo pravico 
od operaterjev zahtevati prekinitev 
pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa 
lahko od operaterjev kadar koli in 
brezplačno zahtevajo, naj jo začnejo znova 
zagotavljati.

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, 
da se na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, pošlje 
ustrezno sporočilo, ko gostujoči klici in 
sporočila SMS ter poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže 80 % 
vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Uporabniki imajo pravico 
od operaterjev zahtevati prekinitev 
pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa 
lahko od operaterjev kadar koli in 
brezplačno zahtevajo, naj začnejo to 
storitev znova zagotavljati.

Or. en

Predlog spremembe 283
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, 
da se na mobilni telefon ali drugo napravo 

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, 
da se na mobilni telefon ali drugo napravo 
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gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, pošlje 
ustrezno sporočilo, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže 80 % 
vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Porabniki imajo pravico 
od operaterjev zahtevati prekinitev 
pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa 
lahko od operaterjev kadar koli in 
brezplačno zahtevajo, naj jo začnejo znova 
zagotavljati.

gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, pošlje 
ustrezno sporočilo, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže 80 % 
vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Uporabniki , ki so stari 
vsaj 18 let, imajo pravico od operaterjev 
zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih 
sporočil, prav tako pa lahko od operaterjev 
kadar koli in brezplačno zahtevajo, naj 
začnejo to storitev znova zagotavljati.

Or. en

Predlog spremembe 284
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, 
da se na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, pošlje 
ustrezno sporočilo, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže 80 % 
vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Porabniki imajo pravico 
od operaterjev zahtevati prekinitev 
pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa 
lahko od operaterjev kadar koli in 
brezplačno zahtevajo, naj jo začnejo znova 
zagotavljati.

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, 
da se na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, pošlje 
ustrezno sporočilo, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže 50 % in 
80 % vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Uporabniki , ki so stari 
vsaj 18 let, imajo pravico od operaterjev 
zahtevati prekinitev pošiljanja takšnih 
sporočil, prav tako pa lahko od operaterjev 
kadar koli in brezplačno zahtevajo, naj 
začnejo to storitev znova zagotavljati.

Or. en

Predlog spremembe 285
Morten Løkkegaard
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, 
da se na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, pošlje 
ustrezno sporočilo, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže 80 % 
vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Porabniki imajo pravico 
od operaterjev zahtevati prekinitev 
pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa 
lahko od operaterjev kadar koli in 
brezplačno zahtevajo, naj jo začnejo znova 
zagotavljati.

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, 
da se na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, pošlje 
ustrezno sporočilo, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže 50 % in 
80 % vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Uporabniki imajo pravico 
od operaterjev zahtevati prekinitev 
pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa 
lahko od operaterjev kadar koli in 
brezplačno zahtevajo, naj začnejo to 
storitev znova zagotavljati.

Or. en

Predlog spremembe 286
Robert Rochefort

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, 
da se na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega porabnika, na primer s 
sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s 
pojavnim oknom na računalniku, pošlje 
ustrezno sporočilo, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže 80 % 
vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Porabniki imajo pravico 
od operaterjev zahtevati prekinitev 
pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa 
lahko od operaterjev kadar koli in 
brezplačno zahtevajo, naj jo začnejo znova 
zagotavljati.

Vsak domači ponudnik prav tako zagotovi, 
da se na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS ali po elektronski pošti, 
pošlje ustrezno sporočilo, ko poraba 
storitev podatkovnega gostovanja doseže 
80 % vnaprej dogovorjene finančne ali 
količinske meje. Uporabniki imajo pravico 
od operaterjev zahtevati prekinitev 
pošiljanja takšnih sporočil, prav tako pa 
lahko od operaterjev kadar koli in 
brezplačno zahtevajo, naj začnejo to 
storitev znova zagotavljati.

Or. fr
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Predlog spremembe 287
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko bi bila ta finančna ali količinska meja 
presežena, se na mobilni telefon ali drugo 
napravo gostujočega porabnika pošlje 
sporočilo. To sporočilo navaja postopek, ki 
ga mora upoštevati porabnik, če želi 
nadaljevati z uporabo teh storitev, in 
stroške, povezane z vsako nadaljnjo 
porabljeno enoto. Če se gostujoči porabnik
ne odzove v skladu s prejetim opozorilom, 
domači ponudnik takoj preneha 
zagotavljati in zaračunavati regulirane 
storitve podatkovnega gostovanja, razen če 
gostujoči porabnik ne zahteva nadaljnjega 
ali ponovnega zagotavljanja teh storitev.

Ko bi bila ta finančna ali količinska meja 
presežena, se na mobilni telefon ali drugo 
napravo gostujočega uporabnika pošlje 
sporočilo. To sporočilo navaja postopek, ki 
ga mora upoštevati uporabnik, če želi 
nadaljevati z uporabo teh storitev, in 
stroške, povezane z vsako nadaljnjo 
porabljeno enoto. Če se gostujoči 
uporabnik ne odzove v skladu s prejetim 
opozorilom, domači ponudnik takoj 
preneha zagotavljati in zaračunavati 
regulirane klice, sporočila SMS in storitve 
podatkovnega gostovanja, razen če 
gostujoči uporabnik ne zahteva nadaljnjega 
ali ponovnega zagotavljanja teh storitev.

Or. en

Predlog spremembe 288
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar koli se gostujoči porabnik odloči za 
uporabo funkcije „finančna ali količinska 
meja“ ali jo želi prenehati uporabljati, mora 
biti sprememba opravljena brezplačno v 
enem delovnem dnevu od prejema zahteve 
brez pogojevanja ali omejevanja drugih 
elementov naročniškega razmerja.

Kadar koli se gostujoči uporabnik odloči 
za uporabo funkcije „finančna ali 
količinska meja“ ali jo želi prenehati 
uporabljati, mora biti sprememba 
opravljena brezplačno v enem delovnem 
dnevu od prejema zahteve brez 
pogojevanja ali omejevanja drugih 
elementov naročniškega razmerja.

To pravilo se uporablja za uporabnike, ki 
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gostujejo v Evropski uniji in zunaj nje.

Or. en

Predlog spremembe 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Odstavek 3 se uporablja za 
uporabnike, ki gostujejo na ozemlju 
Evropske unije in zunaj nje.

Or. en

Predlog spremembe 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Primerjava cen

Vse informacije uporabnikom o 
maloprodajni ceni storitev glasovnega, 
SMS in podatkovnega gostovanja 
vsebujejo DDV.
Komisija razišče preglednost in 
primerljivost različnih tarif, ki jih 
predlagajo operaterji svojim 
uporabnikom, ter poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o potrebnih 
nadaljnjih ukrepih, ki so potrebni za to, 
da lahko uporabniki brez težav primerjajo 
te tarife in se tako lažje odločajo za 
prehod med operaterji.
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Or. en

Obrazložitev

Različnih tarif za mobilne telefone, ki jih ponujajo različni operaterji, zdaj ni mogoče 
primerjati. Komisija bi morala to raziskati. Zaradi preglednosti se zahteva tudi, da so vse 
informacije o ceni podane vključno z DDV.

Predlog spremembe 291
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve te uredbe, in 
sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi 
zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Države članice obvestijo 
Komisijo o teh določbah najpozneje do 30. 
marca 2012 in jo takoj obvestijo tudi o 
vseh poznejših spremembah, ki vplivajo 
nanje.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve te uredbe, in 
sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi 
zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Kazni vsebujejo obveznost 
ponudnikov, da zagotovijo nadomestilo 
naročnikom, kadar zamujajo s prehodom 
naročnika na drugega ponudnika 
gostovanja ali ga ovirajo. Države članice 
obvestijo Komisijo o teh določbah 
najpozneje do 30. marca 2012 in jo takoj 
obvestijo tudi o vseh poznejših 
spremembah, ki vplivajo nanje.

Or. en

Predlog spremembe 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pregleda izvajanje te uredbe in 
po javnem posvetovanju poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do 30. junija 2015. Komisija 

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

zlasti oceni, ali so bili doseženi cilji te 
uredbe. Komisija pri tem med drugim 
pregleda naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je več časa, da se oceni, ali bo strukturna rešitev delovala v praksi in zagotovila 
konkurenco na trgu.

Predlog spremembe 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pregleda izvajanje te uredbe 
in po javnem posvetovanju poroča
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do 30. junija 2015. Komisija 
zlasti oceni, ali so bili doseženi cilji te 
uredbe. Komisija pri tem med drugim 
pregleda naslednje:

1. Za uvedbo potrebnih sprememb za 
enotni trg mobilnih komunikacij, kot je 
določeno v členu 4a, Komisija po 
posvetovanju z BEREC in drugimi 
zainteresiranimi stranmi do 1. januarja 
2013 predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu nov zakonodajni predlog, ki bo 
vseboval tudi predlog za posodobitev 
zgornjih mej veleprodajnih cen za obdobje 
od 1. julija 2016 do 30. junija 2020, ob 
upoštevanju gibanj veleprodajnih cen za 
zagotavljanje govornih, SMS in 
podatkovnih komunikacijskih storitev. 
Navedeni predlog vsebuje tudi predlog za 
oblikovanje evropskih operaterjev in 
licenc, ki bodo pokrivale celotno Unijo.

Or. en

Predlog spremembe 294
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pregleda izvajanje te uredbe 
in po javnem posvetovanju poroča
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do 30. junija 2015. Komisija 
zlasti oceni, ali so bili doseženi cilji te 
uredbe. Komisija pri tem med drugim 
pregleda naslednje:

1. Za uvedbo potrebnih sprememb za 
enotni trg mobilnih komunikacij, kot je 
določeno v členu 4a, Komisija po 
posvetovanju z BEREC in drugimi 
zainteresiranimi stranmi do 1. januarja 
2013 predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu nov zakonodajni predlog, ki bi 
moral vsebovati tudi predlog za 
posodobitev zgornjih mej veleprodajnih 
cen za obdobje od 1. julija 2016 do 30. 
junija 2020, ob upoštevanju gibanj 
veleprodajnih cen za zagotavljanje 
govornih, SMS in podatkovnih 
komunikacijskih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pregleda izvajanje te uredbe in 
po javnem posvetovanju poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do 30. junija 2015. Komisija 
zlasti oceni, ali so bili doseženi cilji te 
uredbe. Komisija pri tem med drugim 
pregleda naslednje:

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

Or. en

Obrazložitev

Za oceno vpliva strukturnega ukrepa na trg je potreben poznejši datum pregleda.

Predlog spremembe 296
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– razvoj veleprodajnih in maloprodajnih 
cen zagotavljanja govornih in 
podatkovnih komunikacijskih storitev ter 
storitev SMS gostujočim porabnikom in 
ustrezajoči razvoj mobilnih 
komunikacijskih storitev na domači ravni 
v državah članicah, in sicer za naročnike 
in predplačnike posebej, ter razvoj 
kakovosti in hitrosti teh storitev,;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 297
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– razpoložljivost in kakovost storitev, 
vključno s storitvami, ki nadomeščajo 
gostovanje (za glasovna sporočila, 
sporočila SMS in prenos podatkov), zlasti 
glede na tehnološki napredek,;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 298
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– koliko koristi so imeli porabniki zaradi 
realnega znižanja cen storitev gostovanja 

črtano
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ali druge koristi zaradi znižanja stroškov 
za zagotavljanje storitev gostovanja ter 
razpon tarif in proizvodov, ki so na voljo 
porabnikom z različnimi klicnimi vzorci;

Or. en

Predlog spremembe 299
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 300
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– obseg, v katerem so strukturne rešitve iz 
členov 3 in 4 pri razvoju konkurence na 
trgu gostovanja prispevale k rezultatom.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 301
Marc Tarabella, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Catherine Stihler
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je iz poročila razvidno, da strukturni 
ukrepi iz te uredbe niso zadostni, da bi v 
korist evropskih uporabnikov na trgu 
gostovanja spodbujali konkurenco, 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži ustrezne predloge za 
odpravo tega položaja. Pri tem zlasti 
preuči, ali je treba spremeniti strukturne 
ukrepe ali podaljšati trajanje najvišjih 
maloprodajnih cen iz členov 7,9 in 12.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 302
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je iz poročila razvidno, da strukturni 
ukrepi iz te uredbe niso zadostni, da bi v 
korist evropskih uporabnikov na trgu 
gostovanja spodbujali konkurenco, 
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži ustrezne predloge za odpravo tega 
položaja. Pri tem zlasti preuči, ali je treba 
spremeniti strukturne ukrepe ali 
podaljšati trajanje najvišjih 
maloprodajnih cen iz členov 7,9 in 12.

2. Iz poročila mora biti razvidno, v 
kolikšni meri je bil dosežen cilj enotne 
tarife za domače storitve in storitve 
gostovanja, naveden v Evropski digitalni 
agendi, v kolikšni meri je to privedlo do 
novih produktov (inovacij) in kakšen 
učinek ima konkurenca na rastoči in 
spreminjajoči se trg komunikacij za 
evropske uporabnike. Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
ustrezne predloge za odpravo ugotovljenih 
težav.

Or. nl

Predlog spremembe 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer
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Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Veljati preneha 30. junija 1 2022. Veljati preneha 30. junija 2022.

Or. en


