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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sedanja uredba o gostovanju (2007, spremenjena leta 2009) določa regulirane cene za klice in 
sporočila SMS med gostovanjem in bo prenehala veljati 30. junija 2012. Uredba je bila 
učinkovita, ker je močno znižala cene za klice in sporočila SMS med gostovanjem.
Maloprodajne cene se gibljejo zelo blizu maksimalnih tarif, ki jih je določila Unija, še vedno 
pa primanjkuje konkurence.

Pripravljavka mnenja želi opozoriti, da je Komisija v svojih ciljih za evropsko digitalno 
agendo, da bi se morale tarife za gostovanje in nacionalne tarife do leta 2015 izenačiti. Če se 
želimo približati temu cilju, je treba po njenem mnenju najti rešitev, ki bo tudi po določenem 
datumu zagotovila konkurenco in učinkovito delovanje trga gostovanja. Opozarja tudi, da bi 
prizadevanja na področju razvoja širokopasovnih omrežij lahko podprla razvoj orodij, ki bi 
nudila enake storitve kot gostovanje.

Novi predlog uredbe (Gostovanje III) še naprej ureja cene klicev in sporočil SMS med 
gostovanjem, uvaja pa tudi nov bistven element: evrotarifo za prenos podatkov za 
maloprodajne storitve podatkovnega gostovanja. Predlog prinaša tudi strukturne ukrepe za 
okrepitev konkurence ob ohranitvi zgornje meje cen kot začasne varnostne mreže za 
uporabnike za obdobje, dokler sama konkurenca ne povzroči znižanja cen.

Od 1. julija 2014 bodo uporabniki lahko podpisali pogodbo o mobilnem gostovanju, ki bo 
ločena od pogodbe za nacionalne mobilne storitve. To bo spodbudilo konkurenco na trgu 
gostovanja in pomenilo napredek pri razvoju. Urejanje maloprodajnih cen se bo nadaljevalo 
do 1. junija 2016, lahko pa se podaljša, dokler strukturni ukrepi, ki jih določa, ne postanejo v 
celoti veljavni.

O zgornjih mejah cen in strukturnih ukrepih

Pripravljavka mnenja želi poudariti, da je mogoče še znižati zgornje meje cen, ki jih predlaga 
Komisija. Vendar so visoke cene posledica pomanjkanja konkurence na trgu gostovanja, do 
katerega je prišlo zaradi strukturnih problemov na trgu. Zato bo rešitev za sedanje razmere 
temeljila na strukturnih predlogih, podprtih z začasno ureditvijo cen. Zgornje meje cen 
(veleprodajnih in maloprodajnih) bi morale pustiti dovolj manevrskega prostora za vstop 
novih ponudnikov na trg, kar bi posledično pomenilo povečanje konkurence. 

Tehnologija se hitro razvija, doslej obravnavane tehnične rešitve za ločevanje imajo veliko 
prednosti, obenem pa vsebujejo tudi pomanjkljivosti in dvome, zato pripravljavka mnenja 
meni, da uredba ne bi smela spodbujati le ene tehnične rešitve. Treba bi bilo izpostaviti in 
ohraniti nekatere ključne elemente (tudi možnost ohranitve iste mobilne številke), ki jih mora 
tehnična rešitev izpolnjevati, medtem ko je treba končno odločitev o obliki tehnične rešitve 
prepustiti tehničnim strokovnjakom na tem področju. Tako bi zagotovili učinkovito delovanje 
nove uredbe, saj prezapletenost uporabnikom ne bi otežila uporabe nove storitve. S tem bi 
bilo preprečeno tudi sprejemanje zakonodaje, ki bi bila zastarela že v času izvajanja. 

Varstvo potrošnikov in preglednost
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V številnih poročilih je bilo ugotovljeno, da se je preglednost cen močno izboljšala od uvedbe 
prejšnje uredbe o gostovanju. Kljub temu želi pripravljavka mnenja opozoriti, da se mora tak 
napredek nadaljevati.

Predlagane strukturne spremembe morajo biti zasnovane ob največjem upoštevanju 
prijaznosti uporabe za uporabnike in preglednosti; informacije je treba uporabnikom 
zagotoviti na jasen in razumljiv način, da bi jim olajšali primerjavo cen in morebitno 
zamenjavo ponudnikov storitev gostovanja. 

Uporabniki bi morali ob vstopu v drugo državo, bodisi v Uniji ali zunaj nje, dobiti sporočilo 
SMS podrobnimi cenami za gostovanje. Poleg tega se varnostna zgornja meja v vrednosti 
50 EUR ali osebna varnostna zgornja meja druge vrednosti razširi na gostovanje v državah 
nečlanicah, da bi preprečili pretrese zaradi visokega računa. Uporabniki bi morali prejeti tudi 
obvestilo od operaterja, ko se med gostovanjem približajo varnostni zgornji meji.

Na splošno pripravljavka mnenja poudarja, da bi morala Komisija prenovo izkoristiti za 
jasnejšo strukturo uredbe in sicer s konsolidacijo vseh določb o zaščiti potrošnikov (vključno 
s pretresi zaradi visokega računa) in o zahtevah o preglednosti, ki veljajo za vse storitve 
gostovanja, ter s posebnimi ukrepi za storitve govornega, SMS, MMS in podatkovnega 
gostovanja. Tako bi imeli državljani več pregleda nad svojimi pravicami, obenem pa bi bila 
uredba bolj berljiva in bi zagotavljala boljšo zakonodajo. 

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Cilj zmanjšanja razlik med tarifami 
za gostovanje in nacionalnimi tarifami, 
tako da bi se izenačile do leta 2015, je del 
ključnih ciljnih zmogljivosti iz sporočila 
Komisije z naslovom „Evropska digitalna 
agenda“1.
_____________
1KOM (2010)0245.

Or. en
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Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) V skladu s sporočilom Komisije z 
naslovom „Evropska digitalna agenda“ je 
cilj glede osnovne širokopasovne 
povezave, da bi morala biti do leta 2013 
na voljo vsem državljanom Unije. Poleg 
tega je v sporočilu Komisije naslovom 
„Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja 
digitalizacija“1 opisano, kako najbolje 
spodbujati vzpostavitev in začetek uporabe 
hitre in zelo hitre širokopasovne povezave 
v Uniji, da bi spodbudili razvoj digitalnega 
gospodarstva, ki bo omogočilo razširitev 
novih storitev.

_____________
1 KOM (2010) 0472.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17c) Razvoj brezžičnih širokopasovnih 
omrežij, ki omogočajo dostop do interneta 
in drugih inovativnih aplikacij, je ključni 
cilj Unije in v tem okviru je namen prvega 
večletnega programa na področju politike 
radijskega spektra, oblikovanega s [Sklep 
št..../.../EU Evropskega parlamenta in 
Sveta...], pravočasno dodeliti zadosten in
ustrezen spekter, da bi podprli cilje 
politike Unije in kar najbolje zadostili 
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vedno večjemu povpraševanju po 
brezžičnem prenosu podatkov.  Evropski 
parlament v resoluciji z dne 6. julija 2011 
z naslovom „Evropske širokopasovne 
povezave: naložbe v rast, ki jo poganja 
digitalizacija“ poziva Komisijo, naj 
usklajuje najboljše prakse med državami 
članicami na področju javno dostopnih 
brezplačnih hitrih brezžičnih omrežij v 
javnih prevoznih sredstvih.
_____________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0322.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17d) Komisija v svojem sporočilu v zvezi z 
vmesnim poročilom o stanju razvoja 
storitev gostovanja v mobilnih omrežjih 
znotraj Evropske unije1 ugotavlja, da 
tehnološki razvoj in/ali alternative 
storitvam gostovanja, kot sta govor preko 
IP (VoIP) ali WiFi, lahko poskrbijo za 
večjo konkurenčnost trga gostovanja v 
Uniji. Čeprav se te alternative, zlasti 
storitve VoIP, vedno več uporabljajo na 
domači ravni, pa v uporabi teh storitev 
med gostovanjem ni bilo bistvenega 
napredka.
_____________
1KOM(2010)0356.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22



PA\885374SL.doc 7/21 PE478.349v01-00

SL

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. Pogoji, ki jih ponujajo domači 
ponudniki storitev gostovanja, bi morali 
biti lahko primerljivi. V ta namen bi 
morala Komisija predlagati enotna merila 
za zagotavljanje teh informacij. Zato se 
predlaga, da se pooblastila za sprejemanje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije prenesejo na 
Komisijo. Zlasti je pomembno, da 
Komisija izvede ustrezna posvetovanja z 
Organom evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC) in z 
zainteresiranimi stranmi, tudi s 
strokovnjaki. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Dokler ta merila ne bodo sprejeta, 
bi morali nacionalni regulativni organi 
spodbujati zagotavljanje primerljivih 
informacij, na primer prek priročnikov, 
kjer bi bile kot referenca navedene 
regulirane tarife, ki se uporabljajo za 
ustrezno storitev gostovanja. 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. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Uporabniki bi morali imeti možnost, 
da enostavno v najkrajšem možnem času 
ter brez sankcij in brezplačno preidejo na 
alternativnega ponudnika storitev 
gostovanja ali prehajajo med 
alternativnimi ponudniki teh storitev.

Or. en

Predlog spremembe 7
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 za uporabo storitev 
gostovanja in v pomoč potrošnikom pri 
odločanju uporabnikov glede uporabe 
njihovih mobilnih telefonov v tujini, ko 
potujejo po Uniji in zunaj nje, bi morali 
ponudniki mobilnih telefonskih storitev 
svojim gostujočim porabnikom omogočiti, 
da na preprost način dobijo brezplačne 
informacije o cenah gostovanja, ki veljajo 
zanje, če uporabljajo storitve gostovanja v 
obiskani državi. Poleg tega bi morali 
ponudniki svojim uporabnikom, če se 
nahajajo v Uniji, na zahtevo in 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.

Or. en
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Predlog spremembe 8
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 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

Predlog spremembe 9
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 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.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 74



PE478.349v01-00 10/21 PA\885374SL.doc

SL

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) Tudi uporabniki s predplačniškimi 
tarifami lahko za uporabo storitev 
podatkovnega gostovanja dobijo izjemno 
visoke račune. Zato bi se morale določbe o 
omejenih cenah uporabljati tudi za te
uporabnike. Poleg tega bi morali 
uporabniki s predplačniškimi razmerji
prejeti pravočasno obvestilo, ko se 
približajo porabi celotnega predplačanega 
zneska.

Or. en

Obrazložitev

Uporabniki s predplačniškimi razmerji potrebujejo enako stopnjo zaščite kot drugi 
uporabniki, predvsem, kadar predplačniško razmerje omogoča uporabo komunikacijskih 
storitev prek predplačanega zneska ali vključujejo možnost samodejnega polnjenja računa. 
Ker uporaba storitev gostovanja lahko pomeni hitro porabo kredita, bi morali ponudniki 
storitev potrošniku poslati pravočasno obvestilo, da bi preprečili hitro in nepričakovano 
porabo predplačanega zneska.

Predlog spremembe 11
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 v Uniji. Enaka pravila o 
preglednosti iz člena 15(3) se ustrezno 
uporabljajo tudi za domače ponudnike pri 
storitvah gostovanja, ki se uporabljajo 
zunaj Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 12
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 biti tehnološko nevtralna, da bi se izognili zakonodaji, ki je zastarela že v 
času izvajanja. To se nanaša na dvojno mednarodno oznako mobilnega naročnika (IMSI), ki 
jo je Evropska komisija predlagala kot tehnično rešitev.

Predlog spremembe 13
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. julija 2014 domači 
ponudniki na jasen in razumljiv način
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
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Predlog spremembe 14
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 ali od alternativnega 
ponudnika ali prehod 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 treh 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 dva 
meseca.

Or. en

Predlog spremembe 15
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 

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, so 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.
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ponudniki storitev gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ponudniki uporabnike na jasen in 
razumljiv način obvestijo o tarifah in 
ponudbah za storitev gostovanja. Po 
posvetovanju z organom BEREC in z 
zainteresiranimi stranmi Komisija z 
delegiranim aktom v skladu s členom 17a 
določi enotna merila za zagotavljanje teh 
informacij, da bi zagotovila primerljivost. 
Dokler ta merila ne bodo sprejeta, 
nacionalni regulativni organi spodbujajo 
zagotavljanje primerljivih informacij, na 
primer prek priročnikov, kjer so kot 
referenca navedene regulirane tarife, ki 
se uporabljajo za ustrezno storitev 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 17
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 enotni trg, 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;
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c) omogočajo najvišjo možno raven 
medobratovalnosti;
d) uporabniki lahko enostavno in hitro 
preidejo na alternativnega ponudnika ali 
med alternativnimi ponudniki storitev 
gostovanja, pri tem pa ohranijo svojo 
telefonsko številko;
e) gostovanje državljanov Unije v državah 
nečlanicah ali državljanov nečlanic v 
Uniji se ne preprečuje.

Or. en

Predlog spremembe 18
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 začnejo delovati do 1. julija 2014
in da izpolnjujejo merila iz odstavka 1. 
Zaradi ločene prodaje storitev gostovanja
se uporaba naprav uporabnikom ne 
zaračuna neposredno.

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Organ BEREC po posvetovanju z 
zainteresirano javnostjo in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo v šestih mesecih
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. Te tehnične 
rešitve in postopki izpolnjujejo merila iz 
odstavka 1. Komisija lahko ta rok na 
utemeljeno zahtevo organ BEREC 
podaljša enkrat in ne za več kot šest 
mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Glede na kompleksnost naloge, bi moral imeti organ BEREC na razpolago dodaten čas za 
pripravo uvodnih smernic za izvajanje bistvenih zahtev za naprave za ločeno prodajo storitev 
gostovanja. Podaljšanje časa za pripravo lahko odobri Komisija, vendar mora ta čas ostati 
omejen.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko po potrebi pooblasti 
evropski organ za standardizacijo, da 
sprejme ustrezne standarde za usklajeno 
uvedbo naprave.

Komisija po potrebi pooblasti evropski 
organ za standardizacijo, da sprejme 
ustrezne standarde za usklajeno uvedbo 
naprave.

Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1
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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, 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 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 0,20 
EUR, za dohodne klice pa na 0,10 EUR, 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.

Or. en

Predlog spremembe 22
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 0,20 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. en
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Predlog spremembe 23
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 0,60
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 2016 0,30
EUR na megabajt.

Or. en

Predlog spremembe 24
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. Vsak prehod mora biti 
opravljen 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 tak prehod odloži
do izteka določenega najkrajšega obdobja 
veljavnosti prejšnje tarife gostovanja, ki ni 
daljše od dveh mesecev. Evrotarifa za 
podatkovno gostovanje se lahko vedno 
kombinira z evrotarifo za SMS in 
evrotarifo.
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Predlog spremembe 25
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 na jasen in razumljiv 
način 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. en

Predlog spremembe 26
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 
stroj-stroj (M2M), ki uporabljajo mobilno 
komunikacijo.

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) ali za druge naprave, ki
ne podpirajo sporočil SMS.
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Obrazložitev

Ni izvedljivo na napravah, ki ne podpirajo sporočil SMS.

Predlog spremembe 27
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 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 
uporabljajo pri predplačniških naročniških 
razmerjih in pri naročniških pogodbah.
Tudi gostujoči uporabniki s 
predplačniškimi razmerji prejmejo 
pravočasno opozorilo, da se približujejo 
porabi celotnega predplačanega zneska.

Or. en

Obrazložitev

Uporabniki s predplačniškimi razmerji potrebujejo enako stopnjo zaščite kot drugi 
uporabniki, predvsem, kadar predplačniško razmerje omogoča uporabo komunikacijskih 
storitev prek predplačanega zneska ali vključujejo možnost samodejnega polnjenja računa. 
Ker uporaba storitev gostovanja lahko pomeni hitro porabo kredita, bi morali ponudniki 
storitev potrošniku poslati pravočasno obvestilo, da bi preprečili hitro in nepričakovano 
porabo predplačanega zneska.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1
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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 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
maloprodajne storitve podatkovnega 
gostovanja, ki je na voljo v Uniji in zunaj 
nje, kar zagotavlja, da skupna poraba teh 
maloprodajnih storitev podatkovnega 
gostovanja v določenem obdobju uporabe 
ne preseže določene finančne meje.
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Obrazložitev

Opozorila za omejitev porabe, ki zagotavljajo preglednost, bi bilo treba razširiti tudi na 
destinacije zunaj Evrope, da bi preprečili pretrese zaradi visokega računa.

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, 
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo iz člena 4(5a) se Komisiji 
podeli od...* do datuma iz drugega 
odstavka člena 22. 
3. Prenos pooblastila iz člena 4 lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu pooblastilo iz 
tega sklepa preneha veljati. Sklep začne
učinkovati dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na dan, ki je v njem 
določen. Preklic ne vpliva na veljavnost 
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delegiranih aktov, ki so že v veljavi. 
4. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o tem istočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
4(5a), začne veljati le, če mu Evropski 
parlament ali Svet v dveh mesecih od 
uradnega obvestila, ki sta ga prejela v 
zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če 
sta pred iztekom tega roka oba obvestila 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
_____________
* UL: Prosimo vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe. 
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