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KRATKA OBRAZLOŽITEV

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

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

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

Zagotavljanje odprtega interneta

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

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

Pravni instrument za pravice uporabnikov

Predlog Komisije nadomešča številne osrednje določbe Direktive o univerzalnih storitvah in 
pravicah uporabnikov 2002/22/ES (kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136); številne 
določbe so v celoti harmonizirane v obliki uredbe. Poleg tega so v tem predlogu odločitve o 
podrobnih izvedbenih pravilih centralizirane na ravni Komisije in je odpravljena neposredna 
odgovornost nacionalnih regulativnih organov. Komisija svoj predlog utemeljuje z neenotnim 



PE522.939v01-00 4/48 PA\1008919SL.doc

SL

izvajanjem pravil po vseh državah članicah. Tega pristopa ne poskuša osnovati na koristih 
enotnega trga elektronskih komunikacij. Pripravljavec mnenja meni, da je tak pristop 
popolnoma napačen.

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

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

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

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

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo elektronsko 
komunikacijsko storitev, ki omogoča 
povezavo z internetom in s tem povezavo 
med skoraj vsemi končnimi točkami, 
povezanimi z internetom; končnim 
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omrežno tehnologijo, ki se uporablja; uporabnikom omogoča zagon katere koli 
aplikacije s pomočjo elektronske 
komunikacijske funkcije interneta, brez 
omejitev za izmenjano vsebino, razen za 
namene smiselnih ukrepov upravljanja 
prometa ali za izvršitev sodbe sodišča, ne 
glede na omrežno tehnologijo, ki se 
uporablja;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev internetne dostopovne storitve je bila bistveno spremenjena. Odraža delo organa 
BEREC na področju nevtralnosti omrežja, zlasti smernice za kakovost storitev v okviru 
nevtralnosti omrežja (november 2012). Dodatno je bila usklajena s spremembami, vnesenimi 
v člen 23(5).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) „specializirana storitev“ pomeni 
elektronsko komunikacijsko storitev, ki se 
zagotavlja ali upravlja v zaprtem 
elektronskem komunikacijskem omrežju z 
uporabo internetnega protokola ob 
strogem nadzoru dostopa, pri čemer je 
optimizirana za specifične vsebine, 
aplikacije ali storitve oz. za kombinacijo 
le-teh, njene tehnične lastnosti pa so 
optimizirane za posebne aplikacije na 
podlagi obširne uporabe upravljanja 
prometa, da bi zagotovili primerne 
lastnosti storitev, in se ne uporablja kot 
nadomestek za internetno dostopovno 
storitev;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev odraža delo organa BEREC na področju nevtralnosti omrežja, zlasti smernice za 
kakovost storitev v okviru nevtralnosti omrežja (november 2012). Pripravljavec mnenja meni, 
da spremenjena opredelitev vzpostavlja jasnejše razlikovanje med specializirano storitvijo in 
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internetno dostopovno storitvijo.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Poglavje IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usklajene pravice končnih uporabnikov Pravice uporabnikov do odprtega 
internetnega dostopa

Or. en

Predlog spremembe4

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21 črtano
Odprava omejitev in diskriminacije

1. Javni organi ne omejujejo pravice 
končnih uporabnikov do uporabe javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja 
podjetje s sedežem v drugi državi članici. 
2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri končnih uporabnikih ne 
uporabljajo diskriminacijskih zahtev ali 
pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 
državljanstva ali kraja prebivališča 
končnega uporabnika, razen če so take 
razlike objektivno upravičene.
3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri komunikacijah znotraj 
Unije, ki se zaključijo v drugi državi 
članici, ne uporabljajo višjih tarif, razen 
če so take razlike objektivno upravičene: 
a) kot so tarife, ki se uporabljajo za 
domače medkrajevne komunikacije, kar 
zadeva komunikacije v fiksnih omrežjih;
b) kot so evrotarife za regulirane 
komunikacije prek govornega in 
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gostovanja SMS v skladu z Uredbo (ES) 
št. 531/2012, kar zadeva mobilne 
komunikacije. 

Or. en

Obrazložitev

To je že zagotovljeno z določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z 
nediskriminacijo na podlagi državljanstva ali prebivališča, svobode opravljanja storitev in 
pravice do ustanavljanja. Poleg tega ni dovolj dokazov, da je za trg fiksne komunikacije 
potrebno regulativno posredovanje. Pripravljavec mnenja zato predlaga, da se to črta. Kar 
zadeva mobilno komunikacijo, pa bi morali to urediti s splošnih pristopom za gostovanje, kot 
je opredeljeno v tretji uredbi o gostovanju.

Predlog spremembe5

Predlog uredbe
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22 črtano
Čezmejno reševanje sporov

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

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe6

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja predlaga, da bi obseg določb pojasnili tako, da bi dodali besedno zvezo 
„in naprav“ ter „izvor in/ali cilj vsebine“. Predlaga tudi črtanje drugega stavka, saj bodo 
lahko končni uporabniki sklepali te sporazume in koristili te ponudbe tudi brez te določbe.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da lahko končni uporabniki
koristijo specializirane storitve, ki jih 
nudijo ponudniki elektronskih
komunikacijskih storitev ali ponudniki 
vsebin, aplikacij in storitev.
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Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za končne 
uporabnike, ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev ter ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij med seboj prosto sklepajo 
sporazume o prenosu podatkovnih količin 
ali prometu kot specializiranih storitvah z 
opredeljeno kakovostjo storitve ali 
namensko zmogljivostjo. Zagotavljanje 
specializiranih storitev ne povzroča 
ponavljajočega se ali neprestanega 
zmanjšanja splošne kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev.

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

Or. en

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja želi zagotoviti, da med odstavkoma 1 in 2 ne bo protislovja. Zaradi tega 
je pripravil poenostavljeno besedilo na podlagi dela, ki so ga na tem področju opravili organ 
BEREC, Svet Evrope in drugi neodvisni strokovnjaki.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Zaradi smiselnih ukrepov upravljanja prometa v zvezi z zasebnostjo in varstvom osebnih 
podatkov je dodano sklicevanje na člen 23(5), da bi okrepili obseg obveznosti glede 
informacij.

Predlog spremembe 9
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Ponudniki internetnih dostopovnih
storitev ne omejujejo svoboščin iz 
odstavka 1 z diskriminacijo, omejevanjem 
ali drugačnim poseganjem v prenos 
internetnega prometa, razen v primerih, ko 
je treba uvesti primerne ukrepe za 
upravljanja prometa ali izvršiti sodbo 
sodišča.

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

Ti ukrepi se določijo s preglednimi 
postopki, ki se ne ohranijo dlje, kot je 
nujno potrebno, pri tem pa so 
zagotovljena ustrezna varovala; zlasti se 
zagotovi, da so vse omejitve omejene na 
nujno potrebne, nediskriminatorne in 
sorazmerne. Ta varovala se redno 
pregledujejo in zajemajo možnost sodnega 
varstva.

b) ohranitev integritete in varnosti 
omrežja, storitev, ki se zagotavljajo prek 
tega omrežja, ter terminalov končnih 
uporabnikov;
c) preprečitev prenosa neželenih 
komunikacij končnim uporabnikom, ki so 
se predhodno strinjali s takimi 
omejevalnimi ukrepi; 
d) čim večje zmanjšanje učinkov začasnih 
ali izrednih obremenitev omrežij, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako.
Za ustrezno upravljanje prometa se podatki 
obdelujejo samo, kot je to potrebno in 
sorazmerno za namene tega odstavka.

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

Or. en
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Obrazložitev

Pripravljavec menja želi zagotoviti, da se lahko svoboščine iz odstavka 1 omejijo samo s 
smiselnimi ukrepi za upravljanje prometa ali sodbo sodišča. Poleg tega opozarja na Direktivo 
2011/92/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji 
ter predlaga vključitev ustreznih varoval, med drugim sodnega varstva.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter
upoštevanje člena 23(5) in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji
in ki je ne znižujejo specializirane storitve.
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi 
učinke specializiranih storitev na 
kulturno raznovrstnost in inovacije. 
Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo, ter
uporabo smiselnih ukrepov za upravljanje 
prometa v skladu s členom 23(5), ob kar 
največjem upoštevanju smernic organa 
BEREC iz odstavka 2 tega člena in 
odstavka 3a člena 21 Direktive 
2002/22/ES. Smiselni ukrepi za 
upravljanje prometa se redno 
pregledujejo, da bi odražali napredek v 
tehnologiji. Nacionalni regulativni organi o 
spremljanju in svojih ugotovitvah letno 
poročajo Komisiji in organu BEREC.

Or. en

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja meni, da bi moral organ BEREC določiti splošne smernice tako o 
uporabi smiselnega upravljanja prometa kot merjenju kakovosti storitev, da se zagotovita 
dosleden pristop in učinkovita uporaba svoboščin iz člena 23.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organi pred 
naložitvijo takih zahtev Komisiji 

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

pravočasno pošljejo povzetek razlogov za 
ukrepanje, predvidene zahteve in 
predlagani potek ukrepanja. Dostop do teh 
informacij omogočijo tudi organu BEREC. 
Po pregledu informacij lahko Komisija 
poda pripombe ali priporočila, s katerimi 
zlasti zagotovi, da predvidene zahteve ne 
vplivajo negativno na delovanje notranjega 
trga. Nacionalni regulativni organi čim bolj 
upoštevajo pripombe ali priporočila 
Komisije ter Komisijo in organ BEREC 
obvestijo o sprejetih zahtevah.

Organ BEREC po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo do (ROK ZA 
PRIJAVO) pripravi splošne smernice za 
uporabo smiselnih ukrepov za upravljanje 
prometa. Organ BEREC tovrstne 
smernice pripravi na podlagi člena 23 in 
tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja meni, da bi moral organ BEREC določiti splošne smernice tako o 
uporabi smiselnega upravljanja prometa kot merjenju kakovosti storitev, da se zagotovita 
dosleden pristop in učinkovita uporaba svoboščin iz člena 23.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 25 črtano
Transparentnost in objava informacij

1. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij objavijo, razen pri 
individualno dogovorjenih ponudbah, 
naslednje pregledne, primerljive, ustrezne 
in posodobljene podatke:
a) ime, naslov in kontaktne podatke;
b) za vsako tarifo ponujene storitve in 
ustrezno kakovost storitvenih parametrov, 
veljavne cene (za potrošnike vključno z 
davki) in veljavne pristojbine (dostop, 
uporaba, vzdrževanje in dodatne 
pristojbine) ter stroške, povezane s 
terminalsko opremo;
c) veljavne tarife za vse številke ali 
storitve, za katere velja posebno 
oblikovanje cen; 
d) kakovost storitev v skladu z izvedbenimi 
akti iz odstavka 2;
e) internetne dostopovne storitve, če se 
ponujajo, pri čemer navedejo: 
(i) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno s hitrostmi v 
prometnih konicah;



PE522.939v01-00 14/48 PA\1008919SL.doc

SL

(ii) morebitne omejitve veljavnih 
podatkovnih količin; cene za stalno ali ad 
hoc povečanje razpoložljive podatkovne 
količine; razpoložljivo podatkovno hitrost 
po popolni porabi veljavne podatkovne 
količine, če je ta omejena, in njeno ceno; 
načine, kako lahko končni uporabniki 
kadar koli spremljajo svojo trenutno 
porabo;
jasno in razumljivo razlago, kako lahko 
omejitve podatkovne količine, dejanska 
razpoložljiva hitrost in drugi parametri 
kakovosti ter istočasna uporaba 
specializiranih storitev s povečano 
kakovostjo storitev dejansko vplivajo na 
uporabo vsebin, aplikacij in storitev;
(iv) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik uporablja za merjenje in 
urejanje prometa, da se izogne 
obremenitvi omrežja, in o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitve 
in varstvo osebnih podatkov;
f) ukrepe, sprejete za zagotavljanje 
enakovrednega dostopa za invalidne 
končne uporabnike, vključno z redno 
posodobljenimi informacijami o 
podrobnostih o zanje osnovanih izdelkih 
in storitvah;
g) standardne pogodbene pogoje, vključno 
z najkrajšim trajanjem pogodbe, pogoji za 
predčasno prekinitev pogodbe in s tem 
povezane pristojbine, postopki in 
neposredne pristojbine za menjavo in 
prenosljivost številk in drugih 
identifikacijskih oznak ter dogovori o 
nadomestilu v primeru zamude ali zlorabe 
menjave;
h) dostop do storitev v sili in informacije o 
lokaciji kličočega za vse ponujene storitve, 
vse omejitve pri zagotavljanju storitev v 
sili po členu 26 Direktive 2002/22/ES ter 
vse njihove spremembe;
i) pravice v zvezi z univerzalno storitvijo, 
vključno po potrebi z zmogljivostmi in 
storitvami iz Priloge I k Direktivi 
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2002/22/ES.
Informacije se objavijo v jasni, izčrpni in 
lahko dostopni obliki v uradnih jezikih 
države članice, v kateri se storitev ponuja, 
in se redno posodabljajo. Na zahtevo se 
informacije pred objavo predložijo 
zadevnemu regulativnemu nacionalnemu 
organu. Vse razlike v pogojih, ki veljajo za 
potrošnike in druge končne uporabnike, 
se izrecno navedejo. 
2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi metode za merjenje 
hitrosti internetnih dostopovnih storitev, 
kakovost storitvenih parametrov in 
metode za njihovo merjenje ter vsebino, 
obliko in način objave informacij, ki se 
objavijo, vključno z morebitnimi 
mehanizmi za potrjevanje kakovosti. 
Komisija lahko upošteva parametre, 
opredelitve in merilne metode iz Priloge 
III Direktive 2002/22/ES. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2). 
3. Končni uporabniki imajo dostop do 
neodvisnih ocenjevalnih orodij, ki jim 
omogočijo, da primerjajo učinkovitost 
dostopa do elektronskega 
komunikacijskega omrežja in elektronskih 
komunikacijskih storitev ter stroškov 
alternativnih vzorcev uporabe. Države 
članice v ta namen vzpostavijo 
prostovoljno certifikacijsko shemo za 
interaktivne spletne strani, vodnike ali 
podobna orodja. Certifikat se izda na 
podlagi objektivnih, preglednih in 
sorazmernih zahtev, zlasti neodvisnosti od 
ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij, uporabe preprostega jezika, 
zagotavljanja popolnih in posodobljenih 
informacij ter vzpostavitve učinkovitega 
postopka za obravnavo pritožb. Če 
certificirane primerjalne zmogljivosti na 
trgu niso na voljo brezplačno ali po 
razumni ceni, jih nacionalni regulativni 
organi ali drugi pristojni nacionalni 
organi dajo na voljo sami ali prek tretjih 
oseb v skladu s certifikacijskimi 
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zahtevami. Informacije, ki jih objavijo 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, so za namene zagotavljanja 
primerjalnih zmogljivosti prosto dostopne 
in brezplačne.
4. Na zahtevo zadevnih javnih organov 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij po potrebi končnim 
uporabnikom posredujejo informacije v 
javnem interesu brezplačno prek istih 
sredstev, kot jih navadno uporabljajo v 
komunikaciji s končnimi uporabniki. Pri 
tem zadevni javni organi navedene 
informacije zagotovijo ponudnikom 
javnih elektronskih komunikacij v 
standardizirani obliki, nanašajo pa se 
lahko na naslednja področja:
(a) najobičajnejše uporabe elektronskih 
komunikacijskih storitev za nezakonita 
dejanja ali širjenje škodljivih vsebin, zlasti 
če lahko škoduje spoštovanju pravic in 
svoboščin drugih, vključno s kršenjem 
pravic glede varstva podatkov, avtorskih 
in sorodnih pravic ter njihovimi pravnimi
posledicami; ter
(b) načine zaščite pred tveganji za osebno 
varnost in nezakonit dostop do osebnih 
podatkov pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26 črtano
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Zahtevane informacije pri sklepanju 
pogodb

1. Preden pogodba o zagotavljanju 
povezave do javnega elektronskega 
komunikacijskega omrežja ali javno 
razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev postane 
zavezujoča, ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij potrošnikom in drugim 
končnim uporabnikom, razen če so se 
izrecno dogovorili drugače, vsaj naslednje 
informacije:
(a) identiteto, naslov in kontaktne podatke 
ponudnika ter naslov in kontaktne 
podatke za morebitne pritožbe, če sta ta 
dva drugačna;
(b) glavne lastnosti ponujenih storitev, 
vključno zlasti z naslednjimi:
za vsako tarifo vrsto ponujenih storitev, 
vključene količine komunikacij in vse 
ustrezne parametre kakovosti storitev, 
vključno s časom do prve povezave;
ali in v kateri državi članici se 
zagotavljajo dostop do storitev v sili in 
informacije o lokaciji kličočega, ter vse 
omejitve pri zagotavljanju storitev v sili po 
členu 26 Direktive 2002/22/ES;
vrste zagotovljenih poprodajnih storitev, 
storitev vzdrževanja in storitev pomoči 
strankam, pogoji in pristojbine teh storitev 
ter načini za vzpostavitev stika s temi 
službami;
vse omejitve, ki jih ponudnik naloži v zvezi 
z uporabo dobavljene terminalske opreme, 
vključno z informacijami o odklepanju 
terminalske opreme in vsemi 
pristojbinami v primeru prekinitve 
pogodbe pred iztekom minimalnega 
trajanja pogodbe;
(c) podrobne podatke o cenah in tarifah 
(za potrošnike vključno z davki in 
morebitnimi dodatnimi pristojbinami) ter 
načine, kako se zagotavljajo posodobljene 
informacije o vseh veljavnih tarifah in 
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pristojbinah;
(d) možne načine plačila ter vse razlike v 
stroških, povezane z načinom plačila, in 
razpoložljive zmogljivosti za zagotavljanje 
preglednosti računov in spremljanje 
porabe;
(e) trajanje pogodbe ter pogoji za 
podaljšanje in prekinitev, vključno z:
(i)minimalno uporabo ali trajanjem, ki je 
potrebno za koriščenje pogojev posebnih 
ponudb;
vsemi pristojbinami za menjavo ter 
prenosljivost številk in drugih 
identifikacijskih oznak, vključno z 
dogovori o nadomestilu v primeru zamude 
ali zlorabe menjave; 
vsemi pristojbinami, nastalimi zaradi 
predčasne prekinitve pogodbe, vključno z 
vsemi povračili stroškov, povezanih s 
terminalsko opremo (na podlagi običajnih 
metod za amortizacijo), in vsemi drugimi 
prednostmi posebnih ponudb (po načelu 
časovno sorazmerne uporabe);
(f) vse dogovore o nadomestilih in 
povračilih, vključno z izrecnim sklicem na 
statutarne pravice končnega uporabnika, 
ki se uporabljajo, če stopnje kakovosti 
storitev iz pogodbe niso več izpolnjene; 
(g) če obstaja obveznost po členu 25 
Direktive 2002/22/ES, možnosti končnega 
uporabnika v zvezi z vključitvijo ali 
nevključitvijo osebnih podatkov v imenik, 
in pripadajoči podatki;
(h) za invalidne končne uporabnike 
podrobnosti o zanje osnovanih izdelkih in 
storitvah; 
(i) sredstva za začetek postopka za 
reševanje sporov, vključno s čezmejnimi 
spori, v skladu s členom 34 Direktive 
2002/22/ES in členom 22 te uredbe;
(j) vrste ukrepov, ki jih podjetje lahko 
sprejme ob incidentih, povezanih z 
varnostjo in integriteto, ali ob ogroženosti 
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in izpostavljenosti.
2. Razen če se s končnim uporabnikom, ki 
ni potrošnik, ne dogovorijo drugače, 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom poleg 
informacij iz odstavka 1 zagotovijo vsaj 
naslednje informacije o njihovih 
internetnih dostopovnih storitvah:
(a) morebitne omejitve veljavnih 
podatkovnih količin; cene za stalno ali ad 
hoc povečanje razpoložljive podatkovne 
količine; razpoložljivo podatkovno hitrost 
po popolni porabi veljavne podatkovne 
količine, če je ta omejena, in njeno ceno; 
načine, kako lahko končni uporabniki 
kadar koli spremljajo trenutno porabo; 
(b) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno z dejanskimi 
razponi hitrosti, povprečnimi hitrostmi in 
hitrostmi v prometnih konicah ter 
morebitnim učinkom omogočanja dostopa 
za tretje osebe prek radijskih lokalnih 
omrežij;
(c) druge parametre kakovosti storitev;
(d) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik uporablja za merjenje in 
nadzorovanje prometa, da se izogne 
obremenitvi omrežja, in o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitve 
in varstvo osebnih podatkov;
jasno in razumljivo razlago, kako lahko 
omejitve podatkovne količine, dejanska 
razpoložljiva hitrost in drugi parametri 
kakovosti storitev ter istočasna uporaba 
specializiranih storitev s povečano 
kakovostjo storitev dejansko vplivajo na 
uporabo vsebin, aplikacij in storitev.
Informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
zagotovijo v jasni, razumljivi in lahko 
dostopni obliki ter v uradnem jeziku 
države članice, v kateri ima končni 
uporabnik prebivališče, in se redno 
posodabljajo. So sestavni del pogodbe in 
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jih ni dovoljeno spreminjati, razen če se 
pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita 
drugače. Končni uporabnik prejme kopijo 
pogodbe v pisni obliki.
4. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi podrobnosti glede zahtev 
v zvezi z informacijami iz odstavka 2. Te 
izvedbene akte sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2). 
5. Zadevni javni organi lahko zahtevajo, 
da pogodba vsebuje vse informacije iz 
člena 25(4), ki jih v ta namen zagotovijo ti 
organi v zvezi z uporabo elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev za 
nezakonita dejanja ali širjenje škodljivih 
vsebin ter v zvezi z načini zaščite pred 
tveganji za osebno varnost in nezakonito 
obdelavo osebnih podatkov in ki so za 
ponujeno storitev pomembni.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 črtano
Nadzor porabe

1. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
ponudijo, da se lahko brezplačno odločijo 
za zmogljivost, ki zagotavlja informacije o 
skupni porabi različnih elektronskih 
komunikacijskih storitev v valuti, v kateri 
se končnemu uporabniku izda račun. 
Takšna storitev zagotavlja, da skupni 
izdatki v določenem obdobju uporabe brez 
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soglasja končnega uporabnika ne 
presežejo finančne omejitve, ki jo je 
določil končni uporabnik. 
2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij zagotovijo, da se končnemu 
uporabniku pošlje ustrezno uradno 
obvestilo, ko poraba storitev doseže 80 % 
določene finančne omejitve iz odstavka 1. 
V uradnem obvestilu navedejo postopek za 
nadaljnje zagotavljanje navedenih storitev 
in njihovo ceno. Ponudnik končnemu 
uporabniku preneha zagotavljati in 
zaračunavati določene storitve, če se 
finančna omejitev kako drugače 
prekorači, razen če in dokler končni 
uporabnik ne zahteva nadaljnjega ali 
ponovnega zagotavljanja navedenih 
storitev. Po prekoračitvi finančne omejitve 
lahko končni uporabniki še naprej 
prejemajo klice in sporočila SMS ter 
imajo dostop do brezplačnih telefonskih 
številk in storitev v sili z brezplačnim 
klicem na evropsko številko za klic v sili 
112 do konca dogovorjenega 
obračunskega obdobja. 
3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij neposredno pred povezavo 
klica končnim uporabnikom omogočijo 
enostaven in brezplačen dostop do 
informacij o veljavnih tarifah za številke 
ali storitve, za katere veljajo posebni 
cenovni pogoji, razen če je nacionalni 
regulativni organ predhodno odobril 
odstopanje zaradi načela sorazmernosti. 
Vse takšne informacije se za vse take 
številke ali storitve zagotovijo na 
primerljiv način.
4. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
omogočijo, da se brezplačno odločijo za 
prejemanje razčlenjenih obračunov.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 črtano

Prekinitev pogodbe
1. Minimalno trajanje pogodb, ki jih 
potrošniki sklenejo s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij, ne sme biti 
daljše od 24 mesecev. Ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij končnim 
uporabnikom omogočijo, da sklenejo 
pogodbe za največ 12 mesecev. 
2. Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo pravico do prekinitve pogodbe z 
enomesečnim obvestilom vnaprej, če je od 
sklenitve pogodbe preteklo šest mesecev 
ali več, razen če so se dogovorili drugače. 
V takih primerih ne prejmejo 
nadomestila, razen za preostalo vrednost 
cenovno znižane opreme, ki je vezana na 
pogodbo ob sklenitvi pogodbe, in časovno 
sorazmernega povračila za vse druge 
prednosti posebnih ponudb, ki veljajo ob 
prekinitvi pogodbe. Ponudnik najpozneje 
po plačilu takega nadomestila brezplačno 
odpravi vse omejitve uporabe terminalske 
opreme na drugih omrežjih.
3. Če pogodbe ali nacionalno pravo 
omogočajo, da se pogodbena obdobja 
podaljšajo tiho, ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij končnega 
uporabnika o tem pravočasno obvesti, 
tako da ima končni uporabnik najmanj 
mesec dni, da tihemu podaljšanju 
nasprotuje. Če končni uporabnik tihemu 
podaljšanju ne nasprotuje, se pogodba 



PA\1008919SL.doc 23/48 PE522.939v01-00

SL

šteje za pogodbo za nedoločen čas, ki jo 
končni uporabnik lahko brezplačno 
prekine z enomesečnim obvestilom 
vnaprej. 
4. Končni uporabniki imajo pravico do 
brezplačne prekinitve pogodbe po 
obvestilu o spremenjenih pogodbenih 
pogojih, ki jih predlaga ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, razen če 
predlagane spremembe koristijo izključno 
končnemu uporabniku. Ponudniki o vsaki 
takšni spremembi končne uporabnike 
obvestijo v primernem roku, tj. najmanj 
en mesec vnaprej, ter jih hkrati seznanijo 
s pravico do brezplačne prekinitve 
pogodbe, če novih pogojev ne sprejmejo. 
Smiselno se uporablja odstavek 2.
5. Vsako bistveno in nezačasno razhajanje 
med dejansko uspešnostjo glede hitrosti 
ali drugih parametrov kakovosti in 
uspešnostjo, ki jo navede ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij v skladu s 
členom 26, se šteje za neskladnost 
uspešnosti za namene določitve pravnih 
sredstev, ki so na voljo končnemu 
uporabniku v skladu z nacionalno 
zakonodajo. 
6. Naročnina na dodatne storitve, ki jih 
zagotavlja isti ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, ne pomeni, da 
začne ponovno teči prvotno pogodbeno 
obdobje, razen če cena dodatnih storitev 
bistveno presega ceno prvotnih storitev 
oziroma če se dodatne storitve ponudijo 
po posebno ugodni ceni, ki je vezana na 
podaljšanje obstoječe pogodbe. 
7. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij uporabljajo pogoje in 
postopke za prekinitev pogodbe, ki ne 
ovirajo in ne odvračajo od menjave 
ponudnika storitev.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29 črtano
Paketne ponudbe

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano
Menjava in prenosljivost številk

1. Vsi končni uporabniki s številkami iz 
nacionalnega načrta telefonskega 
oštevilčenja imajo pravico, da na zahtevo 
svojo številko oz. številke obdržijo ne glede 
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na ponudnika javnih elektronskih 
komunikacij, ki storitve zagotavlja v 
skladu z delom C Priloge I k Direktivi 
2002/22/ES, pod pogojem, da je ta 
ponudnik elektronskih komunikacij v 
državi članici, na katero se nacionalni 
načrt telefonskega oštevilčenja nanaša, ali 
da je evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij, ki je pristojni regulativni 
organ matične države članice uradno 
obvestil, da take storitve zagotavlja 
oziroma namerava zagotavljati v državi 
članici, na katero se nacionalni načrt 
oštevilčenja nanaša. 
2. Cene prenosljivosti številk se med 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij določajo stroškovno 
naravnano, morebitne neposredne 
pristojbine za končne uporabnike pa 
končnih uporabnikov ne odvračajo od 
menjave ponudnika.
3. Številke se prenesejo in aktivirajo 
v najkrajšem možnem času. Za končne 
uporabnike, ki so sklenili sporazum o 
prenosu številke na novega ponudnika, se 
ta številka aktivira v enem delovnem 
dnevu od sklenitve takega sporazuma. 
Morebitna prekinitev storitve med 
prenosom ne sme biti daljša od enega 
delovnega dneva. 
4. Sprejemni ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij vodi proces 
menjave in prenosa. Končni uporabniki 
prejmejo ustrezne informacije o menjavi 
pred menjavo in med njo ter takoj po 
opravljeni menjavi. Končnih uporabnikov 
se ne sme preklopiti na drugega 
ponudnika proti njihovi volji. 
5. Pogodbe končnih uporabnikov s 
prenosnimi ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij prenehajo veljati samodejno 
po opravljenem preklopu. Prenosni 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij preostalo imetje na računu 
potrošnikom prenesejo s predplačniškimi 
storitvami. 
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6. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, ki s preklopom zamujajo ali 
ga zlorabijo, med drugim tako, da 
informacij, potrebnih za prenos, ne 
zagotovijo pravočasno, končnim 
uporabnikom, ki so bili izpostavljeni taki 
zamudi ali zlorabi, plačajo nadomestilo.
7. Če ima končni uporabnik, ki se želi 
preklopiti na novega ponudnika 
internetnih dostopovnih storitev, 
elektronski naslov, ki ga zagotavlja 
prenosni ponudnik, prenosni ponudnik na 
zahtevo končnega uporabnika na 
elektronski naslov, ki ga navede končni 
uporabnik, 12 mesecev brezplačno 
posreduje vso komunikacijo elektronske 
pošte, naslovljeno na predhodni 
elektronski naslov končnega uporabnika. 
Ta storitev posredovanja elektronske pošte 
vključuje samodejno odzivno sporočilo za 
vse pošiljatelje elektronske pošte in jih 
opozarja na novi elektronski naslov 
končnega uporabnika. Končni uporabnik 
lahko zahteva, da se novi elektronski 
naslov v samodejnem odgovoru ne 
razkrije. 
Po prvih 12 mesecih prenosni ponudnik 
javnih elektronskih komunikacij 
končnemu uporabniku omogoči, da 
podaljša obdobje posredovanja 
elektronske pošte in mu to lahko 
zaračuna. Prenosni ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij prvotnega 
naslova elektronske pošte končnega 
uporabnika ne prerazporedi drugem 
končnemu uporabniku dve leti po 
prekinitvi pogodbe, nikakor pa ne med 
obdobjem, za katero je bilo posredovanje 
elektronske pošte podaljšano. 
8. Pristojni nacionalni organi lahko 
določijo splošni postopek preklopa in 
prenosa, vključno z določitvijo ustreznih 
sankcij za ponudnike in nadomestil za 
končne uporabnike. Pri tem upoštevajo 
zaščito končnega uporabnika med 
postopkom preklopa in potrebo po 
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zagotovitvi učinkovitosti takega postopka.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pogodbe „Obveznosti glede informacij pri 
pogodbah“

Or. en

Predlog spremembe 20

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1b) V členu 20 se doda naslednji 
odstavek:
„-1a. Države članice zagotovijo, da se 
informacije iz odstavka 1 posredujejo v 
jasni, izčrpni in preprosto dostopni obliki 
ter brez poseganja v zahteve direktive o 
pravicah potrošnikov* glede pogodb, 
sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, in 
pogodb na daljavo. Potrošniki in drugi 
končni uporabniki, ki to zahtevajo, 
prejmejo izvod pogodbe vsaj v elektronsko 
obliki in pisno. Države članice lahko v 
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svojem nacionalnem pravu ohranijo ali 
uvedejo jezikovne zahteve v zvezi s 
pogodbenimi informacijami, da bi 
potrošnikom in drugim končnim 
uporabnikom, ki to zahtevajo, zagotovile 
lažje razumevanje teh informacij.

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

Or. en

Predlog spremembe 21

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

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

„1. Države članice zagotovijo, da imajo 
potrošniki in drugi končni uporabniki, ki to 
zahtevajo, pri naročanju na storitve, s 
katerimi se zagotovi priključitev na javno 
elektronsko komunikacijsko omrežje in/ali 
javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, pravico do 
sklenitve pogodbe s podjetjem ali podjetji, 
ki takšno priključitev in/ali storitve 
zagotavljajo. V pogodbi se navedejo vsaj 
naslednje informacije:

(a) ime in naslov podjetja; (a) identifikacija, naslov in kontaktni 
podatki podjetja ter naslov in kontaktni 
podatki za morebitne pritožbe, če se med 
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seboj razlikujejo;
(b) ponujene storitve, predvsem: (b) glavne značilnosti ponujenih storitev, 

predvsem:

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

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

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

informacije o vseh drugih pogojih, ki 
omejujejo dostop do storitev in aplikacij 
in/ali njihovo uporabo, če so takšni pogoji
dovoljeni v okviru nacionalne zakonodaje 
in v skladu z zakonodajo Skupnosti,
minimalne ravni kakovosti ponujene 
storitve, vključno z rokom za začetno 
priključitev ter po potrebi drugimi kazalci 
kakovosti storitev, kot jih določijo 
nacionalni regulativni organi,

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

informacije o vseh postopkih, ki jih 
vzpostavi podjetje za merjenje in 
oblikovanje prometa, da se tako izogne 
obremenitvi ali preobremenitvi omrežne 
povezave, in informacije o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitve,
––vrste ponujenih vzdrževalnih del in
zagotovljene storitve pomoči uporabnikom 
ter načini za vzpostavitev stika s to službo,

– vrste zagotovljenih poprodajnih storitev,
vzdrževalnih del in storitev pomoči 
uporabnikom, pogoji in pristojbine za te 
storitve ter načini za vzpostavitev stika s
temi službami;

––vse omejitve ponudnika glede uporabe 
zagotovljene terminalske opreme;

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

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

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

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

vključno z davki in morebitnimi dodatnimi 
pristojbinami, ter sredstva, s katerimi se 
lahko pridobivajo najnovejše informacije o 
vseh veljavnih tarifah in pristojbinah za 
vzdrževanje;

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

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

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

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

– z minimalno uporabo ali trajanjem, ki je 
potrebno za koriščenje pogojev posebnih 
ponudb;

–– z vsemi stroški glede prenosljivosti 
številk in drugih identifikatorjev;

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

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

– z vsemi stroški, nastalimi zaradi
predčasne prekinitve pogodbe, vključno z 
vsemi povračili stroškov glede terminalske 
opreme (na podlagi običajnih metod za 
amortizacijo) in vsemi drugimi 
prednostmi posebnih ponudb (po načelu 
časovne porazdelitve);

(f) vsak dogovor o nadomestilu in 
povračilu, ki velja, če niso izpolnjene ravni 
kakovosti storitev iz pogodbe;

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

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

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

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

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

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



PA\1008919SL.doc 31/48 PE522.939v01-00

SL

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

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

Or. en

Predlog spremembe 22

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1d) V členu 20 se doda naslednji 
odstavek:
„1a. Če pogodba vključuje zagotavljanje 
internetnih dostopovnih in podatkovnih 
storitev, vsebuje poleg informacij iz 
odstavka 1 tudi naslednje:
(a) podrobnosti o oblikovanju cen za 
enoto podatkov, za velike količine 
podatkov ter o morebitnih veljavnih 
pragovih. Za količine podatkov nad 
pragovi cene za enoto ali velike količine 
na ad hoc ali stalni osnovi ter vse 
morebitne omejitve hitrosti prenosa 
podatkov;
(b) načine, kako lahko končni uporabniki 
spremljajo trenutno porabo in določijo 
prostovoljne meje;
(c) za fiksne podatkovne povezave, 
ocenjene razpoložljive hitrosti snemanja 
in nalaganja podatkov na lokaciji 
končnega uporabnika;
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(d) za mobilne povezave, povprečne 
ocenjene hitrosti snemanja in nalaganja, 
ki se jih lahko pričakuje ob običajni 
pokritosti brezžičnega omrežja, ter 
pričakovane razpone hitrosti;
(e) druge parametre kakovosti storitev, kot 
so opredeljeni v členu 24(2) Uredbe 
(XXX)*; 
(f) informacije o vseh postopkih, ki jih 
vzpostavi ponudnik za merjenje in 
oblikovanje prometa, vključno s podatkom 
o uporabljenih metodah nadzora 
komunikacij, ki se uporabljajo kot 
smiselni ukrepi za upravljanje prometa, 
ter informacije o morebitnih vplivih teh 
postopkov na kakovost storitev, zasebnost 
končnih uporabnikov in varstvo osebnih 
podatkov, ter
(g) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve količin podatkov, dejanski 
razpon razpoložljivih hitrosti in drugi 
parametri kakovosti storitev ter istočasna 
uporaba specializiranih storitev v praksi 
vplivajo na uporabo vsebin, aplikacij in 
storitev.
_________________
* Uredba (EU) št. XXX/20XX Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ….. o ukrepih 
za evropski enotni trg elektronskih 
komunikacij in doseganje povezane celine 
ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 
2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) 
št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 (UL L 
XXX, XX.XX.20XX, str. X).“

Or. en

Predlog spremembe 23

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe
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(1e) Člen 20(2) se črta.
2. Države članice zagotovijo, da imajo 
naročniki pravico, da ob objavi sprememb 
pogodbenih pogojev, ki so jih predlagala 
podjetja, ki zagotavljajo elektronska 
komunikacijska omrežja in/ali storitve, 
odstopijo od pogodbe brez pogodbene 
kazni. Naročnike je treba o vsaki takšni 
spremembi obvestiti v primernem roku, 
najmanj pa en mesec vnaprej, hkrati pa 
jih je treba obvestiti tudi o njihovi pravici 
do odstopa od takšnih pogodb brez 
pogodbene kazni, če novih pogojev ne 
sprejmejo. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni organi lahko 
določijo obliko takšnega obvestila.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 24

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1f) V členu 20 se doda naslednji 
odstavek:
„2a. Države članice lahko za pogodbe, za 
katere se uporablja ta člen, ohranijo 
obveznosti glede informacij pri pogodbah 
ali uvedejo dodatne.“

Or. en

Predlog spremembe 25

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1g) V členu 20 se doda naslednji 
odstavek:
„2 b. BEREC izda smernice za pripravo 
standardnih predlog pogodbe, ki bodo 
vsebovale podatke, zahtevane v 
odstavkih 1 in 1a tega člena. Za 
pogodbene informacije, zahtevane v 
odstavku 1a tega člena, se uporabljajo vsi 
standardi BEREC za merjenje metod in 
formate objav ocenjenih hitrosti prenosa 
podatkov, kot so določeni v členu 21(3a).“

Or. en

Predlog spremembe 26

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1h) Vstavi se naslednji člen 20a:
„Člen 20a

Trajanje in odpoved pogodbe 
1. Države članice zagotovijo, da se 
pogodbe med potrošniki in ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij sklenejo 
za največ 24 mesecev. Ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij omogočijo 
potrošnikom sklenitev pogodb za 12 
mesecev.
2. Potrošnik ima pravico, da v skladu z 
Direktivo 2011/83/EU odstopi od pogodbe, 
sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih 
prostorov, v roku 14 dni od sklenitve.
3. Če pogodba ali nacionalno pravo 
omogoča, da se pogodbena obdobja 
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podaljšajo tiho, ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij o tem 
pravočasno obvesti potrošnike in vse 
druge končne uporabnike, ki to zahtevajo, 
tako da ima potrošnik in vsak drug končni 
uporabnik, ki to zahteva, najmanj mesec 
dni časa, da takšnemu tihemu podaljšanju 
nasprotuje. Če potrošnik in vsak drug 
končni uporabnik, ki to zahteva, 
takšnemu tihemu podaljšanju ne 
nasprotuje, se pogodba šteje za pogodbo 
za nedoločen čas, ki jo lahko potrošniki in 
vsi drugi končni uporabniki, ki to 
zahtevajo, brezplačno prekinejo z 
enomesečnim obvestilom vnaprej. 

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
potrošniki in drugi končni uporabniki, ki 
to zahtevajo, pravico do brezplačne 
prekinitve pogodbe po prejemu obvestila o 
spremenjenih pogodbenih pogojih, ki jih 
predlaga ponudnik javnih elektronskih 
komunikacij. Ponudniki o vsaki takšni 
spremembi potrošnike obvestijo v 
primernem roku, ki ni krajši od enega 
meseca, ter jih hkrati seznanijo s pravico 
do brezplačne prekinitve pogodbe, če 
novih pogojev ne sprejmejo. Smiselno se 
uporablja odstavek 2.
5. Vsako bistveno razhajanje med 
dejansko zmogljivostjo glede hitrosti ali 
drugih parametrov kakovosti in 
zmogljivostjo, ki jo navede ponudnik 
javnih elektronskih komunikacij v skladu 
s členom 20, se šteje za neskladnost 
zmogljivosti za namene določitve pravnih 
sredstev, ki so na voljo uporabniku in 
drugim končnim uporabnikom, ki to 
zahtevajo, v skladu z nacionalno 
zakonodajo.
6. Države članice zagotovijo, da 
naročnina na dodatne storitve, ki jih 
zagotavlja isti ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, ne pomeni, da 
začne ponovno teči prvotno pogodbeno 
obdobje, razen če cena dodatnih storitev 
bistveno presega ceno prvotnih storitev 
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oziroma če se dodatne storitve ponudijo 
po posebno ugodni ceni, ki je vezana na 
podaljšanje obstoječe pogodbe.
7. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij 
uporabljajo pogoje in postopke za 
prekinitev pogodbe, ki ne ovirajo in ne 
odvračajo od menjave ponudnikov 
storitev.“

Or. en

Predlog spremembe 27

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1i) Člen 21(1) se nadomesti z naslednjim:
1. Države članice zagotovijo, da njihovi 
nacionalni regulativni organi lahko 
naložijo podjetjem, ki zagotavljajo storitve 
javnih elektronskih komunikacijskih 
omrežij in/ali storitve javno razpoložljivih 
elektronskih komunikacij, obveznost 
objave preglednih, primerljivih, ustreznih 
in ažuriranih informacij o veljavnih cenah 
in tarifah, vseh stroških, povezanih s 
prekinitvijo pogodbe, ter o standardnih 
določilih in pogojih za dostop do storitev, 
ki jih ponujajo končnim uporabnikom in 
potrošnikom, ter za njihovo uporabo v 
skladu s Prilogo II. Take informacije se 
objavijo v jasni, razumljivi in zlahka 
dostopni obliki. Nacionalni regulativni 
organi lahko določijo dodatne obveznosti 
glede načina objave teh informacij.

„1. Države članice zagotovijo, da njihovi 
nacionalni regulativni organi lahko 
naložijo podjetjem, ki zagotavljajo storitve 
javnih elektronskih komunikacijskih 
omrežij in/ali storitve javno razpoložljivih 
elektronskih komunikacij, obveznost 
objave preglednih, primerljivih, ustreznih 
in ažuriranih informacij o veljavnih cenah 
in tarifah, vseh stroških, povezanih s 
prekinitvijo pogodbe, ter o standardnih 
določilih in pogojih za dostop do storitev, 
ki jih ponujajo končnim uporabnikom, ter 
za njihovo uporabo v skladu s Prilogo II. 
Take informacije se objavijo v jasni, 
razumljivi in zlahka dostopni obliki in se 
redno posodabljajo. Vse razlike v pogojih, 
ki veljajo za potrošnike in druge končne 
uporabnike, se izrecno navedejo. 
Nacionalni regulativni organi lahko 
določijo dodatne obveznosti glede načina 
objave teh informacij, vključno z uvedbo 
jezikovnih zahtev, da se zagotovi 
razumljivost teh informacij končnemu 
uporabniku. Države članice zagotovijo, da 
ponudniki javnih elektronskih 
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komunikacij te informacije pred objavo 
na zahtevo predložijo nacionalnim 
regulativnim organom.“

Or. en

Predlog spremembe 28

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1j) Člen 21(2) se nadomesti z naslednjim:
2. Nacionalni regulativni organi
spodbujajo zagotavljanje primerljivih 
informacij, ki omogočijo končnim 
uporabnikom in potrošnikom, da
neodvisno ocenijo stroške alternativnih 
vzorcev uporabe, na primer z 
interaktivnimi vodili ali podobnimi 
tehnikami. V primeru, da te možnosti na 
trgu niso dostopne brezplačno ali po 
razumni ceni, države članice zagotovijo, da 
jih nacionalni regulativni organi lahko dajo 
na voljo sami ali prek javnega naročila 
tretjim osebam. Tretje osebe imajo pravico 
do brezplačne uporabe informacij, ki jih 
objavijo podjetja, ki zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja in/ali 
javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, za prodajo ali 
dajanje na voljo takšnih interaktivnih vodil 
ali podobnih tehnik.

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

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 k (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 21 – odstavek 2 a (novo)
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1k) V členu 21 se doda naslednji 
odstavek:
„2a. BEREC vzpostavi prostovoljni sistem 
certificiranja za interaktivne primerjalne 
spletne strani, vodnike ali podobna 
orodja, ki temeljijo na objektivnih, 
preglednih in sorazmernih zahtevah, zlasti 
na neodvisnosti od ponudnikov javnih 
elektronskih komunikacij.“

Or. en

Predlog spremembe 30

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1l) Člen 21(3) se nadomesti z naslednjim:
3. Države članice zagotovijo, da lahko 
nacionalni regulativni organi podjetjem, ki 
zagotavljajo javna elektronska 
komunikacijska omrežja in/ali javno 
dostopne elektronske komunikacijske 
storitve, naložijo obveznost, da med 
drugim:

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

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

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

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

(b) zagotovijo končnim uporabnikom 
dostop do storitev v sili in informacije o 
lokaciji klicočega za vse ustrezne 
ponujene storitve, vse omejitve pri 
zagotavljanju storitev v sili po členu 26 ter 
vse njihove spremembe;
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(c) obvestijo naročnike o vseh 
spremembah glede pogojev, ki omejujejo 
dostop do storitev in aplikacij in/ali 
njihovo uporabo, če so takšni pogoji 
dovoljeni v okviru nacionalne zakonodaje 
in v skladu z zakonodajo Skupnosti;
(d) zagotovijo informacije o vseh 
postopkih, ki jih vzpostavi ponudnik za 
merjenje in oblikovanje prometa, da se 
tako izogne obremenitvi ali 
preobremenitvi omrežne povezave, in o 
morebitnih vplivih teh postopkov na 
kakovost storitve;

(da) zagotovijo informacije o internetnih 
dostopovnih storitvah, če se ponujajo, pri 
čemer navedejo:
(i) za fiksne podatkovne povezave 
ocenjene razpoložljive hitrosti snemanja 
in nalaganja podatkov v državi članici 
prebivališča, za mobilne povezave pa 
povprečne ocenjene hitrosti snemanja in 
nalaganja, ki jih lahko pričakujemo ob 
običajni pokritosti brezžičnega omrežja, 
ter pričakovane razpone hitrosti; 
(ii) podrobnosti o oblikovanju cen za 
enoto, za velike količine podatkov ter o 
morebitnih veljavnih pragovih. Za 
količine podatkov nad pragovi: cene za 
enoto ali velike količine na ad hoc ali 
stalni osnovi ter vse morebitne omejitve 
hitrosti prenosa podatkov;
(iii) načine, kako lahko končni 
uporabniki spremljajo trenutno porabo in 
določijo prostovoljne omejitve;
(iv) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve količin podatkov, dejanska 
razpoložljiva hitrost in drugi parametri 
kakovosti ter istočasna uporaba 
specializiranih storitev dejansko vplivajo 
na uporabo vsebin, aplikacij in storitev;
(v) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik vzpostavi za merjenje in 
oblikovanje prometa, vključno s podatkom 
o uporabljenih metodah nadzora 
komunikacij, ki se uporabljajo kot 
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smiselni ukrepi za upravljanje prometa, 
ter informacije o morebitnih vplivih teh 
postopkov na kakovost storitev, zasebnost 
končnih uporabnikov in varstvo osebnih 
podatkov;

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

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

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

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

Nacionalni regulativni organi, če se zdi 
potrebno, lahko spodbujajo 
samoregulativne ali koregulative ukrepe, 
preden naložijo katero koli obveznost.

Nacionalni regulativni organi, če se zdi 
potrebno, lahko spodbujajo 
samoregulativne ali koregulative ukrepe, 
preden naložijo katero koli obveznost.“

Or. en

Predlog spremembe 31

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1m) V členu 21 se doda naslednji 
odstavek:
„3a. Do (DATUM UPORABE UREDBE 
XXX* ROK) BEREC po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo pripravi splošne 
smernice za načine merjenja hitrosti 
internetnih dostopovnih storitev, 
parametre kakovosti storitev, ki se merijo 
(med drugim dejanske hitrosti v 
primerjavi z oglaševanimi; časovni 
parametri, vključno s prehodnimi časi in 
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trepetanjem; raven prezasedenosti 
omrežja; zmogljivost internetnih 
dostopovnih storitev v primerjavi s 
specializiranimi storitvami; kakovost, kot 
jo dojemajo uporabniki), in metode za 
njihovo merjenje glede na čas, ter vsebino 
in obliko informacij, ki se objavijo, in 
način objave, vključno z morebitnimi 
mehanizmi za potrjevanje kakovosti, da se 
končnim uporabnikom, vključno z 
končnimi uporabniki invalidi, zagotovi 
dostop do izčrpnih, primerljivih, 
zanesljivih in uporabnikom prijaznih 
informacij. Po potrebi se lahko uporabijo 
parametri, opredelitve in merilne metode 
iz Priloge III.
_________________
* Uredba (EU) št. XXX/20XX Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ….. o ukrepih 
za evropski enotni trg elektronskih 
komunikacij in doseganje povezane celine 
ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 
2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) 
št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 (UL L 
XXX, XX.XX.20XX, str. X).“

Or. en

Predlog spremembe 32

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

Nadzor porabe
1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
elektronskih komunikacij potrošnikom in 
končnim uporabnikom ponudijo možnost 
spremljanja in nadzora uporabe 
elektronskih komunikacij. Te storitve 
morajo vključevati: 
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(a) pravočasen dostop do informacij o 
porabi;
(b) možnost določiti zgornjo mejo porabe, 
pravico zahtevati obvestilo, ko je dosežen 
dogovorjeni del zgornje meje, postopek, ki 
se uporablja za nadaljnjo uporabo, ko je 
presežena zgornja meja, ter ustrezne 
veljavne cenike; 
(c) razčlenjene račune v elektronski ali 
papirni obliki. 
2. BEREC določi smernice za izvajanje 
odstavka 1 ter navede, ali je 
zaračunavanje pristojbin, povezanih s 
stroški, upravičeno.“

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 36 a – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2002/22/ES
Členi 20, 21, 22 in 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

V okviru splošnega pristopa pripravljavca mnenja za spremembo Direktive 2002/22/ES se 
členi 20, 21 in 30 ne črtajo, temveč spremenijo, da bi se upoštevale nekatere nove izboljšave, 
ki jih vsebuje predlog Komisije.

Predlog spremembe 34

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) Člen 30(1) se nadomesti z 
naslednjim:
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1. Države članice zagotovijo, da lahko vsi 
naročniki s številkami iz nacionalnih 
načrtov telefonskega oštevilčenja, ki to 
zahtevajo, ohranijo svojo(-e) številko(-e) 
neodvisno od podjetja, ki storitev izvaja, v 
skladu z določbami iz dela C Priloge I.

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

Or. en

Predlog spremembe 35

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

4. Številke se prenesejo in aktivirajo 
v najkrajšem možnem času. Za naročnike, 
ki so podpisali pogodbo za prenos številke 
na novo podjetje, se številka v vsakem 
primeru aktivira v enem delovnem dnevu.

„4. Številke se prenesejo in aktivirajo 
v najkrajšem možnem času. Za končne 
uporabnike, ki so sklenili sporazum o 
prenosu številke na novega ponudnika, se
ta številka aktivira v enem delovnem 
dnevu od sklenitve takega sporazuma.

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

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

Države članice zagotovijo, da se podjetjem 
naložijo primerne sankcije, vključno z 
dolžnostjo, da v primeru, če podjetja ali 
kdo drug v njihovem imenu prepozno 

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

prenese številko ali zlorabi prenos, 
naročnikom izplačajo nadomestilo.“

Or. en

Predlog spremembe 36

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2c) V členu 30 se doda naslednji 
odstavek:
„4a. BEREC določi smernice glede 
obveznosti sprejemnega in prenosnega 
ponudnika v postopku preklopa in 
prenosa in vse zahteve glede posredovanja 
elektronske pošte ter vse druge ustrezne 
pogoje in postopke v skladu s tem 
členom.“

Or. en

Predlog spremembe 37

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2d) Člen 30(5) se črta.
5. Države članice zagotovijo, da se v 
pogodbah, sklenjenih med potrošniki in 
podjetji, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve, ne zahteva 
začetnega zavezujočega obdobja, ki 
presega 24 mesecev. Države članice 
zagotovijo tudi, da podjetja ponudijo 
uporabnikom možnost, da podpišejo 
pogodbo za največ 12 mesecev.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 2 e (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 – odstavek 6

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2e) Člen 30(6) se črta.
6. Brez poseganja v najkrajše pogodbeno 
obdobje države članice zagotovijo, da 
pogoji in postopki za prekinitev pogodbe 
ne odvračajo od zamenjave ponudnikov 
storitev.";

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 39

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2f) V členu 34 se doda naslednji 
odstavek:
„1a. Izvensodni postopki, ki se uvedejo v 
skladu z odstavkom 1, se uporabljajo tudi 
pri sporih v zvezi s pogodbami med 
potrošniki in med drugimi končnimi 
uporabniki, če so takšni izvensodni 
postopki na voljo tudi njim, in ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij s 
sedežem v drugi državi članici. V primeru 
sporov, ki spadajo v področje uporabe 
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Direktive 2013/11/EU*, se uporabljajo 
določbe navedene direktive. 
________________________
*Direktiva 2013/11/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 
alternativnem reševanju potrošniških 
sporov ter spremembi Uredbe (ES) 
št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES 
(UL L 165 z dne 18. junija 2013, str. 63).“

Or. en

Predlog spremembe 40

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 41

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

2.2. Standardne tarife z navedbo ponujenih 
storitev in vsebino posameznega tarifnega 
elementa (npr. dajatve za dostop, vse vrste 
dajatev za uporabo, dajatve za 

„2.2. Za vsako tarifno shemo ponujene 
storitve in ustrezno kakovost storitvenih 
parametrov, veljavne tarifne sheme, ter, 
za vsako teh tarifnih shem, vrste
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vzdrževanje), vključno s podrobnostmi o 
uporabljenih standardnih popustih ter 
posebnih in ciljnih tarifnih shemah, pa 
tudi z vsemi dodatnimi dajatvami ter 
stroški, povezanimi s terminalsko opremo.

ponujenih storitev, vključno s količinami 
komunikacij, in vse pristojbine (dostop, 
uporaba, vzdrževanje in dodatne 
pristojbine) ter stroške, povezane s 
terminalsko opremo.“

Or. en

Predlog spremembe 42

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2i) V Prilogi II se doda naslednja točka:
„2.2.(a) Dodatne informacije o 
internetnih dostopovnih storitvah, če se 
ponujajo, zlasti podrobnosti o cenah 
podatkov, hitrostih snemanja in nalaganja 
podatkov ter veljavnih omejitvah hitrosti, 
možnostih spremljanja porabe, veljavnih 
postopkih za upravljanje prometa, ter 
njihovem vplivu na kakovost storitev, 
zasebnost končnega uporabnika in 
varstvo osebnih podatkov.“

Or. en

Predlog spremembe 43

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Členi 23 do 24 in člen 36 se uporabljajo od 
1. julija 2016.

Or. en


