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Predlog spremembe 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Komisija je v okviru primerjalne 
analize za obdobje 2011–2015 predlagala
cilj zmanjševanja razlik med nacionalnimi 
tarifami in tarifami gostovanja, po 
katerem bi to razliko do leta 2015 skoraj 
izničili, države članice pa so ga nato 
novembra 2009 potrdile1. Ta cilj je tudi v 
sporočilu Komisije z naslovom „Evropska 
digitalna agenda“2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Evropska digitalna agenda 
(KOM(2010)0245)

Or. en

Predlog spremembe 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Komisija je v okviru primerjalne 
analize za obdobje 2011–2015 predlagala 
cilj zmanjševanja razlik med nacionalnimi 
tarifami in tarifami gostovanja, po 
katerem bi to razliko do leta 2015 skoraj 
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izničili, države članice pa so ga nato 
novembra 2009 potrdile1. Ta cilj je tudi v 
sporočilu Komisije z naslovom „Evropska 
digitalna agenda“.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Evropska digitalna agenda 
(KOM(2010)0245)

Or. en

Predlog spremembe 60
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Uredba št. 717/2007 bi morala 
začasno veljati le, dokler Komisija ne 
predlaga potrebne zakonodaje za popolno 
vzpostavitev enotnega trga EU za javna 
mobilna komunikacijska omrežja in s tem 
srednjeročno odpravi vso zaračunavanje 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

(1b) Enotnega telekomunikacijskega trga 
praktično ni, dokler obstajajo bistvene 
razlike med domačimi cenami in cenami 
gostovanja, zato bi moral biti glavni cilj 
odprava vsakršnega zaračunavanja 
gostovanja in s tem vzpostavitev 
vseevropskega mobilnega 
komunikacijskega trga.

Or. en

Predlog spremembe 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Enotnega telekomunikacijskega trga 
praktično ni, dokler obstajajo bistvene 
razlike med domačimi cenami in cenami 
gostovanja, zato bi moral biti glavni cilj 
odprava vsakršnega zaračunavanja 
gostovanja in s tem vzpostavitev 
vseevropskega mobilnega 
komunikacijskega trga.

Or. en

Predlog spremembe 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Visoke cene govornega, SMS in 
podatkovnega gostovanja, ki jih plačujejo 
uporabniki javnih mobilnih telefonskih 

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

omrežij, kot so študenti, poslovni potniki in 
turisti, za uporabo mobilnih telefonov, ko 
potujejo v tujino znotraj Unije, vzbujajo 
skrbi potrošnikom, nacionalnim 
regulativnim organom in institucijam 
Unije. Pretirane maloprodajne cene so 
posledica visokih veleprodajnih cen, ki jih 
zaračunava operater tujega gostiteljskega 
omrežja, in pogosto tudi visokih 
maloprodajnih pribitkov, ki jih zaračunava 
uporabnikov domači operater omrežja. 
Zaradi pomanjkanja konkurence se
znižanja veleprodajnih cen pogosto ne 
odražajo na maloprodajnih cenah za 
uporabnika. Čeprav so nekateri operaterji 
nedavno uvedli tarifne sheme, ki 
uporabnikom ponujajo ugodnejše pogoje in 
nekoliko nižje cene, je še vedno očitno, da 
razmerje med stroški in cenami, še zdaleč 
ni takšno kot na konkurenčnih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 64
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Visoke cene govornega, SMS in 
podatkovnega gostovanja, ki jih plačujejo 
uporabniki javnih mobilnih telefonskih 
omrežij, kot so študenti, poslovni potniki in 
turisti, za uporabo mobilnih telefonov in 
prenosnih računalniških naprav, ko 
potujejo v tujino znotraj Unije, vzbujajo 
skrbi potrošnikom, nacionalnim 
regulativnim organom in institucijam 
Unije. Pretirane maloprodajne cene so 
posledica visokih veleprodajnih cen, ki jih 
zaračunava operater tujega gostiteljskega 
omrežja, in pogosto tudi visokih 
maloprodajnih pribitkov, ki jih zaračunava 
uporabnikov domači operater omrežja. 
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odražajo na maloprodajnih cenah za 
uporabnika. Čeprav so nekateri operaterji 
nedavno uvedli tarifne sheme, ki 
uporabnikom ponujajo ugodnejše pogoje in 
nekoliko nižje cene, je še vedno očitno, da 
razmerje med stroški in cenami, še zdaleč 
ni takšno kot na konkurenčnih trgih.

Znižanja veleprodajnih cen se pogosto ne 
odražajo na maloprodajnih cenah za 
uporabnika. Čeprav so nekateri operaterji 
nedavno uvedli tarifne sheme, ki 
uporabnikom ponujajo ugodnejše pogoje in 
nekoliko nižje cene, je še vedno očitno, da 
razmerje med stroški in cenami, še zdaleč 
ni takšno kot na konkurenčnih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 65
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Zaračunavanje gostovanja močno 
ovira evropska prizadevanja za prehod na 
gospodarstvo, temelječe na znanju, in 
vzpostavitev enotnega trga s 500 milijonov 
potrošnikov. Eksponentno rast mobilnega 
prenosa podatkov je treba omogočiti z 
dodeljevanjem dovolj frekvenc 
radiofrekvenčnega spektra, da bodo lahko 
potrošniki in podjetja povsod v Evropi 
koristili storitve za govorna sporočila, 
sporočila SMS in prenos podatkov po 
skoraj enakih cenah kot v domačem 
omrežju.

Or. en

Predlog spremembe 66
Matthias Groote

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Glede na veliko razširjenost 
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internetno zmogljivih mobilnih telefonov 
in tabličnih računalnikov bo imelo 
podatkovno gostovanje srednjeročno velik 
gospodarski pomen. To je odločilno 
merilo za uporabnike ter ponudnike 
aplikacij in vsebin. Za spodbujanje 
razvoja na tem trgu ne smejo cene za 
prenos podatkov zavirati rasti.

Or. de

Predlog spremembe 67
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Glede na hitri razvoj na področju 
mobilnega prenosa podatkov in 
naraščajočega števila gostujočih 
uporabnikov govornih in podatkovnih 
komunikacijskih storitev in storitev SMS v 
tujini je treba povečati konkurenčni 
pritisk za razvoj novih poslovnih modelov 
in tehnologije, poleg tega pa sprostiti več 
frekvenc radiofrekvenčnega spektra za 
brezžične storitve. Cene gostovanja je 
treba regulirati tako, da ne bi preprečevali 
spodbude za še večje znižanje cen.    

Or. en

Predlog spremembe 68
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Oblikovanje evropskega socialnega, 
izobraževalnega in kulturnega prostora na 

(3) Oblikovanje evropskega socialnega, 
izobraževalnega, kulturnega in 
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osnovi mobilnosti posameznikov bi moralo 
poenostaviti komunikacijo med ljudmi, da 
bi zgradili resnično „Evropo za 
državljane“.

podjetniškega prostora na osnovi 
mobilnosti posameznikov in digitalnih 
podatkov bi moralo poenostaviti 
komunikacijo med ljudmi, da bi zgradili 
resnično „Evropo za državljane“.

Or. en

Predlog spremembe 69
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Uporabiti bi bilo treba skupni pristop, 
ki bo zagotavljal, da uporabniki prizemnih 
javnih komunikacijskih omrežij na poti 
znotraj Unije ne bodo plačevali previsokih 
cen za storitve gostovanja v Uniji, ko bodo 
klicali ali prejemali govorne klice, kar bo 
povečalo konkurenco na področju storitev 
gostovanja med mobilnimi operaterji, 
omogočalo visoko raven zaščite 
porabnikov ter spodbujalo k inovacijam in 
izbiri za porabnike. Čezmejna narava 
zadevnih storitev narekuje uvedbo 
skupnega pristopa, tako da bodo lahko 
mobilni operaterji delovali znotraj enega 
samega skladnega regulativnega okvira, ki 
bo temeljil na objektivno oblikovanih 
merilih.

(14) Uporabiti bi bilo treba skupni 
usklajen pristop, ki bo zagotavljal, da 
uporabniki prizemnih javnih 
komunikacijskih omrežij na poti znotraj 
Unije ne bodo plačevali previsokih cen za 
storitve gostovanja v Uniji, ko bodo klicali 
ali prejemali govorne klice, pošiljali 
besedilna sporočila ali uporabljali 
internet, kar bo povečalo konkurenco na 
področju storitev gostovanja med 
mobilnimi operaterji, omogočalo visoko 
raven zaščite porabnikov ter spodbujalo k 
inovacijam in izbiri za porabnike. 
Čezmejna narava zadevnih storitev 
narekuje uvedbo skupnega pristopa, tako 
da bodo lahko mobilni operaterji delovali 
znotraj enega samega skladnega 
regulativnega okvira, ki bo temeljil na 
objektivno oblikovanih merilih.

Or. en

Predlog spremembe 70
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Uporabiti bi bilo treba skupni pristop, 
ki bo zagotavljal, da uporabniki prizemnih 
javnih komunikacijskih omrežij na poti 
znotraj Unije ne bodo plačevali previsokih 
cen za storitve gostovanja v Uniji, ko bodo 
klicali ali prejemali govorne klice, kar bo 
povečalo konkurenco na področju storitev 
gostovanja med mobilnimi operaterji, 
omogočalo visoko raven zaščite 
porabnikov ter spodbujalo k inovacijam in 
izbiri za porabnike. Čezmejna narava 
zadevnih storitev narekuje uvedbo 
skupnega pristopa, tako da bodo lahko 
mobilni operaterji delovali znotraj enega 
samega skladnega regulativnega okvira, ki 
bo temeljil na objektivno oblikovanih 
merilih.

(14) Uporabiti bi bilo treba skupni pristop, 
ki bo zagotavljal, da uporabniki prizemnih 
javnih komunikacijskih omrežij na poti 
znotraj Unije ne bodo plačevali previsokih 
cen za storitve gostovanja v Uniji, ko bodo 
klicali ali prejemali govorne klice in 
vzpostavljali podatkovne povezave, kar bo 
povečalo konkurenco na področju storitev 
gostovanja med mobilnimi operaterji, 
omogočalo visoko raven zaščite 
porabnikov ter spodbujalo k inovacijam in 
izbiri za porabnike. Čezmejna narava 
zadevnih storitev narekuje uvedbo 
skupnega pristopa, tako da bodo lahko 
mobilni operaterji delovali znotraj enega 
samega skladnega regulativnega okvira, ki 
bo temeljil na objektivno oblikovanih 
merilih.

Or. en

Predlog spremembe 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Uporabniki, ki živijo na obmejnem 
območju, ne bi smeli imeti nepotrebnih 
visokih računov za telefon zaradi stroškov 
nenamernega gostovanja. Zato bi bilo 
treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi na 
obmejnem območju oblikovali prehodno 
območje, na katerem bi uporabniki plačali 
standardno ceno, neodvisno od tega, iz 
katere države je omrežje. Ta območja bi se 
morala raztezati v širini 10 kilometrov na 
obeh straneh meje.

Or. en
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Predlog spremembe 72
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Treba je tudi zagotoviti, da mobilni 
operaterji zaradi te uredbe ne bodo 
poslabšali delovnih razmer v tem sektorju.

Or. cs

Predlog spremembe 73
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Prvi večletni program na področju 
politike radijskega spektra, oblikovan s 
[Sklep št…/.../EU Evropskega parlamenta 
in Sveta...], bo omogočil razvoj, na 
podlagi katerega bo lahko Unija prevzela 
vodilno vlogo v svetu na področju hitrosti 
širokopasovnih povezav, mobilnosti, 
pokritosti in zmogljivosti, kar bo 
omogočilo nastanek novih poslovnih 
modelov in tehnologij, s čimer bo manj 
strukturnih razlogov za gostovanje.

Or. en

Predlog spremembe 74
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Vseevropske dražbe dovoljenj lahko 
spodbudijo oblikovanje enotnega 
telekomunikacijskega trga EU brez 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Podobno bi morali domači 
ponudniki na slabo pokritih območjih 
zagotoviti dovolj močen signal, da bi 
odpravili stroške nenamernega 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 76
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

omrežij lažje razvili alternativne in 
inovativne storitve in ponudbe gostovanja 
za uporabnike. Olajšan bi bil tudi razvoj 
vseevropskih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 77
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(18) Da bi bil trg storitev gostovanja 
učinkovitejši in konkurenčnejši, podjetja 
pri uspešnih pogajanjih o veleprodajnem 
dostopu z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja ne smejo biti omejena. Vendar 
pa je trenutno zaradi razlik v pogajalski 
moči in lastniških razmerjih podjetij dostop 
do takih veleprodajnih storitev gostovanja 
oviran. Brez teh ovir bi zlasti operaterji 
virtualnih omrežij lažje razvili alternativne 
in inovativne storitve in ponudbe 
gostovanja za uporabnike. Olajšan bi bil 
tudi razvoj vseevropskih storitev. S pravili 
okvira za elektronske komunikacije, zlasti 
z Direktivo 2002/21/ES in Direktivo 
2002/19/ES, tega problema ni mogoče 
reševati z nalaganjem obveznosti na 
operaterje, ki imajo pomembno tržno moč.

Or. en

Predlog spremembe 78
Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 79
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zato je treba uvesti pravila, ki 
določajo, da je treba ugoditi upravičenim 
zahtevkom za veleprodajni dostop do 
javnih mobilnih komunikacijskih omrežij z 
namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja. Taki zahtevki se lahko 
zavrnejo samo na podlagi objektivnih in 
primerno utemeljenih meril, ki jih 
nacionalni regulativni organi po postopku 

(19) Zato je treba uvesti pravila, ki 
določajo, da je treba po 
nediskriminatornih pogojih ugoditi 
upravičenim zahtevkom za veleprodajni 
dostop do javnih mobilnih komunikacijskih 
omrežij z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja, tudi z odstopanjem od direktiv 
2002/21/ES in 2002/19/ES. Taki zahtevki 
se lahko zavrnejo samo na podlagi 
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za reševanje sporov iz člena 17 določijo za 
vsak primer posebej. Da se zagotovijo 
enaki pogoji za vse, se veleprodajni dostop 
z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja dodeli v skladu z regulativnimi 
obveznostmi za veleprodajni trg iz te 
uredbe, pri čemer je treba upoštevati 
različne stroškovne dejavnike pri
zagotavljanju takega dostopa. Enoten 
regulativni pristop za veleprodajni dostop z 
namenom zagotavljanja storitev gostovanja 
bi preprečil izkrivljanje med državami 
članicami.

objektivnih in primerno utemeljenih meril, 
ki jih nacionalni regulativni organi po 
postopku za reševanje sporov iz člena 17 
določijo za vsak primer posebej. Da se 
zagotovijo enaki pogoji za vse, se 
veleprodajni dostop z namenom 
zagotavljanja storitev gostovanja dodeli v 
skladu z regulativnimi obveznostmi za 
veleprodajni trg iz te uredbe, pri čemer je 
treba upoštevati različne stroškovne 
dejavnike pri zagotavljanju takega dostopa. 
Enoten regulativni pristop za veleprodajni 
dostop z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja bi preprečil izkrivljanje med 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 80
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Zato je treba uvesti pravila, ki 
določajo, da je treba ugoditi upravičenim 
zahtevkom za veleprodajni dostop do 
javnih mobilnih komunikacijskih omrežij z 
namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja. Taki zahtevki bi morali biti 
sorazmerni in prilagojeni vlagateljem 
zahtevka za dostop, ki so lahko mobilni 
operater, operater navideznega mobilnega 
omrežja ali prodajni posrednik. Taki 
zahtevki se lahko zavrnejo samo na podlagi 
objektivnih in primerno utemeljenih meril, 
ki jih nacionalni regulativni organi po 
postopku za reševanje sporov iz člena 17 
določijo za vsak primer posebej. Da se 
zagotovijo enaki pogoji za vse, se 
veleprodajni dostop z namenom 
zagotavljanja storitev gostovanja dodeli v 
skladu z regulativnimi obveznostmi za 
veleprodajni trg iz te uredbe, pri čemer je 
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bi preprečil izkrivljanje med državami 
članicami.

treba upoštevati različne stroškovne 
dejavnike pri zagotavljanju takega dostopa. 
Enoten regulativni pristop za veleprodajni 
dostop z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja bi preprečil izkrivljanje med 
državami članicami.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva za dostop mora biti razumna in sorazmerna: prodajni posrednik ne more imeti 
dostopa do enakih virov kot navidezni operater (operater navideznih mobilnih omrežij). Pri 
obravnavi zahtevka je treba torej upoštevati kakovost vlagatelja zahtevka.

Predlog spremembe 81
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obveznost zagotavljanja 
veleprodajnega dostopa z namenom
gostovanja mora obsegati dostop do vseh 
elementov in naprav, ki omogočajo 
zagotavljanje storitev gostovanja, med 
drugim: dostop do omrežnih elementov in 
pripadajočih naprav, dostop do ustreznih 
sistemov programske opreme, vključno s 
sistemi za operativno podporo, dostop do 
informacijskih sistemov ali podatkovnih 
zbirk za prednaročanje, zagotavljanje, 
naročanje, zahtevke za vzdrževanje in 
popravilo, zaračunavanje, dostop do 
pretvorbe številk ali sistemov z 
enakovrednim delovanjem, dostop do 
mobilnih omrežij in dostop do virtualnih 
omrežnih storitev.

(20) Obveznost zagotavljanja 
veleprodajnega dostopa z namenom 
gostovanja mora obsegati dostop do vseh 
elementov in naprav, ki omogočajo 
zagotavljanje storitev gostovanja, po 
nediskriminatornih pogojih, tudi z 
odstopanjem od Direktive 2002/19/ES,
med drugim: dostop do omrežnih 
elementov in pripadajočih naprav, dostop 
do ustreznih sistemov programske opreme, 
vključno s sistemi za operativno podporo, 
dostop do informacijskih sistemov ali 
podatkovnih zbirk za prednaročanje, 
zagotavljanje, naročanje, zahtevke za 
vzdrževanje in popravilo, zaračunavanje, 
dostop do pretvorbe številk ali sistemov z 
enakovrednim delovanjem, dostop do 
mobilnih omrežij in dostop do virtualnih 
omrežnih storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 82
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Mobilne komunikacijske storitve se 
prodajajo v paketih, vključno z domačimi 
storitvami in storitvami gostovanja, zaradi 
česar je uporabnik pri izbiranju storitev 
gostovanja omejen. Taki paketi 
zmanjšujejo preglednost nad storitvami 
gostovanja, saj so posamezne paketne 
postavke med seboj težko primerljive. Zato 
konkurenca na podlagi postavke 
gostovanja v mobilnem paketu še ni 
mogoča. Olajšano zagotavljanje gostovanja 
kot samostojne storitve bi rešilo strukturne 
težave, saj bi povečalo uporabnikovo 
ozaveščenost o cenah gostovanja in mu 
omogočalo jasno izbrati storitve 
gostovanja, kar bi povečalo konkurenčni 
pritisk na strani povpraševanja. Zato bo to 
prispevalo k nemotenemu delovanju 
notranjega trga evropskih storitev 
gostovanja. S strukturnimi rešitvami, 
navedenimi v tem dokumentu, bi lahko 
rešili pomanjkanje konkurence na trgu 
gostovanja. Komisija bi morala pred 
uvedbo vsake potrošniku prijazne 
strukturne rešitve temeljito obravnavati te 
ukrepe, da se zagotovi takojšnja 
razpoložljivost kritične mase, ki je 
potrebna za doseganje bistvenih 
sprememb na trgu, saj te rešitve ne bi 
smele biti privlačne le za nekaj izbranih 
uporabnikov, temveč za večino na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Uporabniki bi morali imeti v državi 
članici, kjer je sklenjena pogodba o 
zagotavljanju domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev, pravico odločiti 
se za prodajo maloprodajnih storitev 
gostovanja, ki je ločena od domačega 
mobilnega paketa. Uporabniki bi morali
imeti možnost izbrati različnega ponudnika 
maloprodajnih storitev gostovanja, ne da 
bi pri tem spremenili številko, pri čemer je 
treba zagotoviti medobratovalnost storitev, 
tj. zagotavljati enako kakovostne 
maloprodajne storitve gostovanja po vsej 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Potrošniki v EU vse bolj uporabljajo 
mobilne podatkovne storitve v svojih 
državah. Vendar jih visoke cene 
podatkovnega gostovanja odvračajo od 
uporabe mobilnih podatkovnih storitev, ko 
potujejo po Uniji. Zato bi bilo treba 
sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi 
zagotovili, da ne bi bilo ovir za uporabo 
alternativnih storitev podatkovnega 
gostovanja, zlasti z ločeno prodajo ali 
začasno uporabo lokalnih storitev 
podatkovnega gostovanja. Za začasno 
uporabo lokalnih storitev podatkovnega 
gostovanja bi morali imeti mobilni 
uporabniki omogočen dostop do lokalne 
ponudbe mobilnih podatkovnih storitev, 
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ne glede na obstoječe pogodbe o 
gostovanju ali druge dogovore z domačim 
ponudnikom mobilnih komunikacijskih 
storitev in ne da jim ta zaračuna dodatne 
stroške.

Or. en

Predlog spremembe 85
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Povpraševanje potrošnikov in 
podjetij po mobilnih podatkovnih 
storitvah se je v zadnjih letih zelo 
povečalo. Vendar je uporaba teh storitev 
zaradi visokih stroškov podatkovnega 
gostovanja zelo omejena za potrošnike in 
podjetja, ki čezmejno poslujejo v Uniji. 
Glede na to, da je trg v začetni fazi in da 
povpraševanje potrošnikov po 
podatkovnem gostovanju vse hitreje 
narašča, bi lahko cene z reguliranimi 
potrošniškimi cenami ostale na ravni 
predlagane omejitve cen, kot kažejo 
izkušnje s sedanjo uredbo, namesto da se 
še dodatno znižujejo, kar kaže na potrebo 
po dodatnih reformah.

Or. en

Predlog spremembe 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) Obstaja več možnih načinov za 
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uvedbo sistemov za ločeno prodajo storitev 
gostovanja in začasen dostop do lokalnih 
storitev podatkovnega gostovanja. Ta 
uredba naj ne bi predvidevala nobene 
posebne tehnične rešitve za te sisteme 
temveč naj bi določala le bistvene zahteve, 
ki bi jih morali ti sistemi izpolnjevati, da 
se omogoči najučinkovitejša in 
najuspešnejša rešitev oziroma 
kombinacija rešitev. S temi zahtevami bi 
bilo treba zlasti zagotoviti učinkovito 
konkurenco v korist evropskih 
potrošnikov, vključno z intenzivnimi 
uporabniki podatkovnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 87
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) Poleg vse večje razpoložljivosti točk 
WiFi bi bilo treba sprejeti ustrezne 
ukrepe, s katerimi bi olajšali ločeno 
prodajo ali začasno uporabo lokalnih 
storitev podatkovnega gostovanja. 
Ponudniki domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev bi morali svojim 
uporabnikom brez dodatnega 
zaračunavanja omogočiti začasni dostop 
do lokalnih podatkovnih storitev katerega 
koli drugega ponudnika lokalnih storitev 
podatkovnega gostovanja, hkrati pa jim še 
vedno zagotavljati gostujoče klice in 
sporočila SMS. To bi bilo treba omogočiti 
neodvisno od pogodbe z domačim 
ponudnikom mobilnih komunikacijskih
storitev. Ponudniki lokalnih storitev 
podatkovnega gostovanja v gostujoči 
državi ne bi smeli diskriminirati tujih 
uporabnikov, ampak bi jim morali 
ponujati podatkovne storitve po 
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enakovrednih pogojih kot domačim 
uporabnikom.

Or. en

Predlog spremembe 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za ločeno prodajo storitev gostovanja 
se šteje, da je popolnoma učinkovita, če je 
vezana na obveznost o veleprodajnem 
dostopu z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja, s čimer se novim in obstoječim 
tržnim udeležencem olajša dostop na trg, 
vključno s ponudniki čezmejnih storitev 
gostovanja. Ta rešitev bo preprečila 
izkrivljanje med državami članicami, saj 
bo zagotovila enoten regulativni pristop ter 
tako prispevala k razvoju enotnega trga. 
Vendar pa bo ta rešitev za storitve 
gostovanja zahtevala ustrezno prehodno 
obdobje, da se bodo lahko operaterji 
tehnično prilagodili, zaradi česar se bo 
pravi, konkurenčno zadostno razviti 
notranji trg lahko izoblikoval šele po 
določenem času. Zato je treba začasno 
ohraniti primerno visoke zgornje meje 
veleprodajnih cen storitev govornega, SMS 
in podatkovnega gostovanja ter varnostne 
meje maloprodajnih cen teh storitev, da se 
obstoječim uporabnikom v prehodnem 
obdobju izvajanja takih strukturnih rešitev, 
ohranijo obstoječe prednosti, nato pa se 
lahko ukinejo.

(24) Za ločeno prodajo storitev gostovanja 
se šteje, da je popolnoma učinkovita, če je 
vezana na obveznost o veleprodajnem 
dostopu z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja, s čimer se novim in obstoječim 
tržnim udeležencem olajša dostop na trg, 
vključno s ponudniki čezmejnih storitev 
gostovanja. Ta rešitev bo preprečila 
izkrivljanje med državami članicami, saj 
bo zagotovila enoten regulativni pristop ter 
tako prispevala k razvoju enotnega trga. 
Vendar pa bo uvedba sistemov za ločeno 
prodajo storitev gostovanja zahtevala 
ustrezno prehodno obdobje, da se bodo 
lahko operaterji tehnično prilagodili, zaradi 
česar se bo pravi, konkurenčno zadostno 
razviti notranji trg s pomočjo teh sistemov
lahko izoblikoval šele po določenem času. 
Zato je treba začasno ohraniti primerno 
visoke zgornje meje veleprodajnih cen 
storitev govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja ter varnostne meje 
maloprodajnih cen teh storitev, da se 
obstoječim uporabnikom v prehodnem 
obdobju izvajanja takih strukturnih rešitev, 
ohranijo obstoječe prednosti, nato pa se 
lahko ukinejo.

Or. en

Predlog spremembe 90
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za ločeno prodajo storitev gostovanja 
se šteje, da je popolnoma učinkovita, če je 
vezana na obveznost o veleprodajnem 
dostopu z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja, s čimer se novim in obstoječim 

(24) Za ločeno prodajo storitev gostovanja 
se šteje, da je popolnoma učinkovita, če je 
vezana na obveznost o veleprodajnem 
dostopu z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja, s čimer se novim in obstoječim 
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tržnim udeležencem olajša dostop na trg, 
vključno s ponudniki čezmejnih storitev 
gostovanja. Ta rešitev bo preprečila 
izkrivljanje med državami članicami, saj 
bo zagotovila enoten regulativni pristop ter 
tako prispevala k razvoju enotnega trga. 
Vendar pa bo ta rešitev za storitve 
gostovanja zahtevala ustrezno prehodno 
obdobje, da se bodo lahko operaterji 
tehnično prilagodili, zaradi česar se bo 
pravi, konkurenčno zadostno razviti 
notranji trg lahko izoblikoval šele po 
določenem času. Zato je treba začasno 
ohraniti primerno visoke zgornje meje 
veleprodajnih cen storitev govornega, SMS 
in podatkovnega gostovanja ter varnostne 
meje maloprodajnih cen teh storitev, da se 
obstoječim uporabnikom v prehodnem 
obdobju izvajanja takih strukturnih rešitev, 
ohranijo obstoječe prednosti, nato pa se 
lahko ukinejo.

tržnim udeležencem olajša dostop na trg, 
vključno s ponudniki čezmejnih storitev 
gostovanja. Ta rešitev bo preprečila 
izkrivljanje med državami članicami, saj 
bo zagotovila enoten regulativni pristop ter 
tako prispevala k razvoju enotnega trga. 
Vendar pa bo ta rešitev za storitve 
gostovanja zahtevala ustrezno prehodno 
obdobje, da se bodo lahko operaterji 
tehnično prilagodili, zaradi česar se bo 
pravi, konkurenčno zadostno razviti 
notranji trg lahko izoblikoval šele po 
določenem času. Zato je treba začasno 
ohraniti primerno visoke zgornje meje 
veleprodajnih cen storitev govornega, SMS 
in podatkovnega gostovanja ter varnostne 
meje maloprodajnih cen teh storitev, da se 
obstoječim uporabnikom v prehodnem 
obdobju izvajanja takih strukturnih rešitev, 
ohranijo obstoječe prednosti, nato pa se 
lahko ukinejo. Iz enakega razloga pa bi se 
morala prvih 12 mesecev obveznost ločene 
prodaje storitev gostovanja nanašati le na 
operaterje mobilnega navideznega 
omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 91
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za ločeno prodajo storitev gostovanja 
se šteje, da je popolnoma učinkovita, če je 
vezana na obveznost o veleprodajnem 
dostopu z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja, s čimer se novim in obstoječim 
tržnim udeležencem olajša dostop na trg, 
vključno s ponudniki čezmejnih storitev 
gostovanja. Ta rešitev bo preprečila 
izkrivljanje med državami članicami, saj 
bo zagotovila enoten regulativni pristop ter 

(24) Za ločeno prodajo storitev gostovanja 
se šteje, da je popolnoma učinkovita, če je 
vezana na obveznost o veleprodajnem 
dostopu z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja, s čimer se novim in obstoječim 
tržnim udeležencem olajša dostop na trg, 
vključno s ponudniki čezmejnih storitev 
gostovanja. Ta rešitev bo preprečila 
izkrivljanje med državami članicami, saj 
bo zagotovila enoten regulativni pristop ter 
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tako prispevala k razvoju enotnega trga.
Vendar pa bo ta rešitev za storitve 
gostovanja zahtevala ustrezno prehodno 
obdobje, da se bodo lahko operaterji 
tehnično prilagodili, zaradi česar se bo 
pravi, konkurenčno zadostno razviti 
notranji trg lahko izoblikoval šele po 
določenem času. Zato je treba začasno 
ohraniti primerno visoke zgornje meje 
veleprodajnih cen storitev govornega, SMS 
in podatkovnega gostovanja ter varnostne 
meje maloprodajnih cen teh storitev, da se 
obstoječim uporabnikom v prehodnem 
obdobju izvajanja takih strukturnih rešitev 
ohranijo obstoječe prednosti, nato pa se 
lahko ukinejo.

tako prispevala k razvoju enotnega trga. 
Vendar pa bo ta rešitev za storitve 
gostovanja zahtevala ustrezno prehodno 
obdobje, da se bodo lahko operaterji 
tehnično prilagodili, zaradi česar se bo 
pravi, konkurenčno zadostno razviti 
notranji trg lahko izoblikoval šele po 
določenem času. Zato je treba začasno 
ohraniti primerno visoke zgornje meje 
veleprodajnih cen storitev govornega, SMS 
in podatkovnega gostovanja ter varnostne 
meje maloprodajnih cen teh storitev, da se 
obstoječim uporabnikom v prehodnem 
obdobju izvajanja takih strukturnih rešitev 
ohranijo obstoječe prednosti, nato pa se 
lahko ukinejo. Zgornje meje bi morale 
upoštevati tudi cilje iz člena 8 okvirne 
direktive, zlasti potrebo po spodbujanju 
učinkovitih in inovativnih naložb, ter cilje 
iz sporočila Komisije z dne 26. avgusta 
2010 o evropski digitalni agendi 
(COM(2010)0245), zlasti pokritost s 
širokopasovnim dostopom ter kako k temu 
lahko prispevajo mobilna omrežja. Te 
zgornje meje se nato lahko ukinejo.

Or. fr

Obrazložitev

Cene morajo operaterjem omogočati zadosten prihodek, da lahko izpolnjujejo zahteve po 
pokritosti, ki jim jih predpisujejo države članice.

Predlog spremembe 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Ker je cene gostovanja še vedno 
mogoče pojmovati kot oviro za notranji 
telekomunikacijski trg in ker je v evropski 
digitalni agendi zastavljen cilj o 
izenačenju tarif gostovanja in 
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nacionalnih tarif za telekomunikacijske 
storitve do leta 2015, bi morali imeti 
operaterji izbiro, da prostovoljno dosežejo 
ta cilj. Zato bi morali biti operaterji, ki 
bodo do 1. julija 2014 vsem svojim 
uporabnikom v vseh ponudbah ponujali 
podobne tarife gostovanja, kot jih 
zaračunavajo za domače govorne in 
podatkovne storitve ter storitve SMS, 
oproščeni obveznosti za izvajanje 
tehničnih ukrepov za ločeno prodajo 
storitev gostovanja. Komisija bi morala z 
delegiranimi akti na podlagi mnenja 
BEREC po posvetovanju z ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi opredeliti 
zahtevano višino tarif, pri kateri je ta 
izjema mogoča.

Or. en

Predlog spremembe 93
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) operaterjem, ki predlagajo cene 
gostovanja zelo podobne domačim cenam, 
ne bi treba izvajati ukrepov za ločeno 
prodajo storitev gostovanja. To izvzetje bi 
moralo upoštevati zahteve, ki jih imajo 
države članice v zvezi s pokritostjo z 
mobilnim telefonskim omrežjem.

Or. fr

Obrazložitev

Cene morajo operaterjem omogočati zadosten prihodek, da lahko izpolnjujejo zahteve po 
pokritosti, ki jim jih predpisujejo države članice.
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Predlog spremembe 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 95
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 96
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Prehodna evrotarifa, ki se ponudi 
gostujočim porabnikom, mora odražati 
primerno maržo glede na veleprodajne 
stroške zagotavljanja storitve gostovanja, 
operaterjem pa omogočati, da svobodno 
tekmujejo z oblikovanjem različnih ponudb 
in prilagajanjem svojih censkih struktur 
tržnim razmeram in željam potrošnikov.  
Take varnostne zgornje meje cen je treba
določiti tako visoko, da ne bodo izkrivljale 
konkurenčnih prednosti strukturnih 

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

zgornje meje maloprodajnih cen določiti 
tako visoko, da bodo znašale trikrat toliko 
kot zgornje meje veleprodajnih cen, kar 
bo omogočilo dovolj manevrskega 
prostora, da bo mogoče pritegniti nove 
akterje na nov trg gostovanja. Zgornje 
meje pa se bodo lahko tudi ukinile, ko 
bodo strukturne rešitve uporabnikom 
zagotovile konkretne prihranke. Ta 
regulativni pristop se ne sme uporabljati pri 
storitvah z dodano vrednostjo.

Or. en

Predlog spremembe 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(28) Prehodna evrotarifa, ki se ponudi 
gostujočim porabnikom, mora odražati 
primerno maržo glede na veleprodajne 
stroške zagotavljanja storitve gostovanja, 
operaterjem pa omogočati, da svobodno 
tekmujejo z oblikovanjem različnih ponudb 
in prilagajanjem svojih censkih struktur 
tržnim razmeram in željam potrošnikov. 
Na podlagi metodologije izračuna 
BEREC, kjer je maloprodajna zgornja 
meja trikrat tolikšna kot veleprodajna 
zgornja meja, bi marža 200 % omogočila 
vstop na trg in razvoj konkurence. Take 
varnostne zgornje meje cen je treba zato 
ustrezno določiti tako, da ne bodo 
izkrivljale konkurenčnih prednosti 
strukturnih rešitev, lahko pa se bodo tudi 
ukinile, ko bodo strukturne rešitve 
uporabnikom zagotovile konkretne 
prihranke.

Or. en
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Predlog spremembe 99
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Predlog spremembe 100
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga je pojasniti, da so tarife za povezavo do storitev z dodano vrednostjo 
vključene v to uredbo, samo zaračunavanje za te storitve pa ne.

Predlog spremembe 101
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ta regulativni pristop bi moral biti 
tak, da ga je mogoče preprosto izvajati in 
spremljati, da bi se zmanjšala upravna 
obremenitev tako za operaterje, ki morajo 
upoštevati njegove zahteve, kot za 
nacionalne regulativne organe, ki so 
zadolženi za njegov nadzor in uveljavitev. 
Obenem bi moral biti pregleden in takoj 
razumljiv vsem mobilnim porabnikom v 

(29) Ta regulativni pristop bi moral biti 
tak, da ga je mogoče preprosto izvajati in 
spremljati, da bi se zmanjšala upravna 
obremenitev tako za operaterje, ki morajo 
upoštevati njegove zahteve, kot za 
nacionalne regulativne organe, ki so 
zadolženi za njegov nadzor in uveljavitev. 
Obenem bi moral biti pregleden in takoj 
razumljiv vsem mobilnim porabnikom v 
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Uniji. Poleg tega naj bi nudil pravno 
varnost in predvidljivost za operaterje, ki 
zagotavljajo veleprodajne in maloprodajne 
storitve gostovanja. Zato bi bilo treba v tej 
uredbi določiti v denarno vrednost ravni 
zgornje mejne cene na minuto na 
veleprodajni in maloprodajni ravni.

Uniji. Poleg tega naj bi nudil pravno 
varnost in predvidljivost za operaterje, ki 
zagotavljajo veleprodajne in maloprodajne 
storitve gostovanja. Zato bi bilo treba v tej 
uredbi določiti denarno vrednost ravni 
zgornje mejne cene na minuto/na gigabajt 
na veleprodajni in maloprodajni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 102
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Tako določena povprečna zgornja 
mejna cena na minuto na veleprodajni 
ravni bi morala upoštevati različne 
elemente opravljanja gostujočih klicev v 
Uniji, zlasti stroške izvora in zaključevanja 
klicev prek mobilnih omrežij, vključno z 
režijskimi stroški, signalizacijo in 
prenosom. Najprimernejše merilo za izvor 
in zaključevanje klicev je povprečna cena 
zaključevanja klicev pri operaterjih 
mobilnih omrežij v Uniji, pridobljena na 
podlagi informacij, ki jih zagotovijo 
nacionalni regulativni organi in objavi 
Komisija. Zato bi bilo treba povprečno 
zgornjo mejno ceno na minuto, ki jo uvaja 
ta uredba, določiti ob upoštevanju 
povprečne cene zaključevanja klicev 
v mobilnih omrežjih, ki služi kot merilo za 
s tem povezane stroške. Najvišjo 
povprečno ceno na minuto na veleprodajni 
ravni bi bilo treba letno zniževati, da se 
tako upoštevajo zniževanja povprečne cene 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
ki jih občasno predpišejo nacionalni 
regulativni organi.

(30) Tako določena povprečna zgornja 
mejna cena na minuto/na gigabajt na 
veleprodajni ravni bi morala upoštevati 
različne elemente opravljanja gostujočih 
klicev v Uniji, zlasti stroške izvora in 
zaključevanja klicev prek mobilnih 
omrežij, vključno z režijskimi stroški, 
signalizacijo in prenosom. Najprimernejše 
merilo za izvor in zaključevanje klicev je 
povprečna cena zaključevanja klicev pri 
operaterjih mobilnih omrežij v Uniji, 
pridobljena na podlagi informacij, ki jih 
zagotovijo nacionalni regulativni organi in 
objavi Komisija. Zato bi bilo treba 
povprečno zgornjo mejno ceno na 
minuto/na gigabajt, ki jo uvaja ta uredba, 
določiti ob upoštevanju povprečne cene 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
ki služi kot merilo za s tem povezane 
stroške. Najvišjo povprečno ceno na 
minuto/na gigabajt na veleprodajni ravni 
bi bilo treba letno zniževati, da se tako 
upoštevajo zniževanja povprečne cene 
zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih, 
ki jih občasno predpišejo nacionalni 
regulativni organi.

Or. en
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Predlog spremembe 103
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 104
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Med prehodnim obdobjem varnostnih 
zgornjih mej bi morali biti novi gostujoči 
porabniki celostno obveščeni o obsegu 
tarif, ki obstajajo za gostovanje v Uniji, 
vključno s tistimi, ki so usklajene 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35a) Na trgu z majhnim številom 
prevladujočih operaterjev je lahko za male 
operaterje vstop na trg težak, saj zaradi 
nezmožnosti za internalizacijo 
veleprodajnih stroškov gostovanja morda 
težko konkurirajo. Zato bi morale države 
članice razmisliti o regulativnem 
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poseganju, da bi malim operaterjem 
zagotovile dostop na trg. Po drugi strani 
države članice ne bi smele uvesti ureditve, 
s katero bi malim operaterjem omejevale 
povezovanja.

Or. en

Predlog spremembe 106
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 107
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 108
Ioan Enciu

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 

(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 
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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.

storitev svoje gostujoče porabnike 
brezplačno informirati o cenah gostovanja, 
ki veljajo zanje, če kličejo ali sprejemajo 
govorne klice v obiskani državi članici. 
Poleg tega bi morali ponudniki svojim 
uporabnikom dejavno 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

Predlog spremembe 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 

(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 ter za 
zagotovitev njihove osveščenosti o cenah 
gostovanja 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 
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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.

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

Predlog spremembe 110
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(68) Zaradi preglednosti morajo ponudniki 
ob sklenitvi naročniškega razmerja in vsaki 
spremembi cen gostovanja, zlasti 
evrotarife in vseobsegajoče pavšalne tarife, 
če jo ponujajo, zagotoviti informacije o 
cenah gostovanja. Vse informacije in 
ponudbe bi bilo treba predstaviti jasno, 
razumljivo, lahko dostopno in enostavno 
primerljivo, pri tem pa upoštevati cene in 
lastnosti storitve. Informacije o cenah 
gostovanja morajo domači ponudniki 
zagotoviti s primernimi sredstvi, kot so 
besedilna sporočila, računi, internet, 
televizijski oglasi ali direktna pošta. 
Zagotoviti morajo, da so vsi njihovi 
gostujoči porabniki seznanjeni s tem, da so 
v zadevnem obdobju na voljo regulirane 
tarife, in tem porabnikom poslati jasno in 
nedvoumno sporočilo z opisom pogojev 
evrotarife in pravice prehoda na to tarifo in 
z nje.

Or. en
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Predlog spremembe 111
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(69) Poleg tega bi bilo treba uvesti ukrepe 
za izboljšanje preglednosti maloprodajnih 
cen storitev podatkovnega gostovanja, da 
se odpravi zlasti težava glede „pretresov 
zaradi visokih računov“, kar ovira 
nemoteno delovanje notranjega trga, in se 
gostujočim porabnikom zagotovijo orodja, 
ki jih potrebujejo za spremljanje in nadzor 
stroškov storitev podatkovnega gostovanja. 
Prav tako ne bi smelo biti ovir za razvoj 
aplikacij ali tehnologij, ki so lahko 
nadomestek ali alternativa storitvam 
gostovanja, kot so storitve WiFi, temveč bi 
morali nacionalni regulativni organi v 
sodelovanju z zainteresiranimi stranmi 
spodbujati razvoj točk WiFi ob ustreznem 
obveščanju uporabnikov o tej poceni ali 
brezplačni možnosti namesto 
podatkovnega gostovanja. Potrošniki bi 
morali biti s tem seznanjeni, da se jim 
omogoči osveščena izbira.

Or. en

Predlog spremembe 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70a) Mobilni operaterji bi morali svoje 
uporabnike bolje obveščati, kako naj 
preprečijo stroške nenamernega 
gostovanja na obmejnem območju.

Or. en
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Predlog spremembe 113
Matthias Groote

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 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.
Poleg tega jim je treba omogočiti dostop 
do vsaj dnevno posodobljenih podatkov o 
njihovi uporabi gostovanja. To je mogoče 
zagotoviti prek spletne strani, telefonske 
storitve ali programa na mobilni napravi.

Or. de

Predlog spremembe 114
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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 uporabe mobilnih 
aplikacij, ter navesti njihovo približno 
velikost, izraženo v količini podatkov.
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Or. en

Predlog spremembe 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Ta uredba uvaja skupni pristop za 
vzpostavitev pravega enotnega trga na 
področju mobilnih komunikacij. V prvi 
fazi se uvede prehodno obdobje, s čimer se 
zagotovi, da uporabniki javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežij na potovanjih po 
Uniji ne plačujejo previsokih cen za 
storitve gostovanja v Uniji v primerjavi s 
konkurenčnimi nacionalnimi cenami, ko 
vzpostavljajo in sprejemajo klice, pošiljajo 
in sprejemajo sporočila SMS ter 
uporabljajo paketno komutirane 
podatkovne komunikacijske storitve. V 
drugi fazi se uvedejo potrebni ukrepi, s 
katerimi se omogoči popolna odprava
koncepta gostovanja v EU, s čimer se 
zagotovijo enake cene povsod v EU.

Or. en

Predlog spremembe 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določa pravila, ki zagotavljajo ločeno 
prodajo storitev gostovanja in domačih 
mobilnih komunikacijskih storitev ter 
pogoje za veleprodajni dostop do javnih 
mobilnih telefonskih omrežij z namenom 
zagotavljanja storitev gostovanja. Določa 

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

komunikacijske storitve, ki jih uporabljajo 
gostujoči porabniki med gostovanjem v 
mobilnem komunikacijskem omrežju v 
drugi državi članici. Uporablja se za cene, 
ki si jih medsebojno zaračunavajo omrežni 
operaterji na veleprodajni ravni, in, za 
cene, ki jih zaračunavajo domači ponudniki 
na maloprodajni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ločena prodaja storitev gostovanja od 
domačih mobilnih komunikacijskih 
storitev je le začasen prehodni ukrep za 
povečanje konkurence, tako da se za 
uporabnike zmanjšajo cene gostovanja in 
da se doseže skupni evropski trg na 
področju mobilnih komunikacij brez 
razlikovanja med nacionalnimi tarifami 
in tarifami gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 118
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začasno velja le, dokler 
Komisija ne predlaga potrebne 
zakonodaje za popolno vzpostavitev 
enotnega trga EU za javna mobilna 
komunikacijska omrežja in s tem 
srednjeročno odpravi vso zaračunavanje 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 in zunaj nje.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere zaščitne ukrepe, kot sta preprečevanje pretresov zaradi računov in informiranje o 
tarifah gostovanja, bi bilo treba razširiti na storitve gostovanja, ki se izvajajo zunaj EU.

Predlog spremembe 120
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) „domači ponudnik“ pomeni podjetje, ki 
porabniku zagotavlja gostujoče storitve po 
vsej Uniji  prek svojega lastnega omrežja 

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

omrežja ali kot operater navideznega 
mobilnega omrežja ali kot prodajni 
posrednik. To vključuje vse druge 
ponudnike storitev gostovanja;

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 121
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) „gostovanje v  Uniji “ pomeni, da 
gostujoči porabnik uporablja mobilni 
telefon ali drugo napravo za vzpostavljanje 
ali sprejemanje klicev znotraj Unije , 
pošiljanje ali sprejemanje sporočil SMS ali 
uporabo paketno komutiranih podatkovnih 
komunikacijskih storitev, medtem ko je 
v državi članici, ki ni država, v kateri je 
njegovo domače omrežje, in sicer na 
podlagi dogovora med operaterjem 
domačega omrežja in operaterjem 
obiskanega omrežja;

d) „gostovanje v  Uniji “ pomeni, da 
gostujoči porabnik uporablja napravo za 
vzpostavljanje ali sprejemanje klicev 
znotraj Unije , pošiljanje ali sprejemanje 
sporočil SMS ali uporabo paketno 
komutiranih podatkovnih komunikacijskih 
storitev, medtem ko je v državi članici, ki 
ni država, v kateri je njegovo domače 
omrežje, in sicer na podlagi dogovora med 
operaterjem domačega omrežja in 
operaterjem obiskanega omrežja;

Or. fr
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Predlog spremembe 122
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Sporočila MMS tako kot sporočila SMS ne bi smela biti zajeta v opredelitvi reguliranega 
podatkovnega gostovanja, s čimer se upošteva, da niso primerljiva z drugimi podatkovnimi 
storitvami. Komunikacija med napravami pa ne bi smela biti zajeta v opredelitvi reguliranega 
podatkovnega gostovanja, ker gre za drugo storitev, in sicer: ne nanaša se neposredno na 
potrošnike na množičnem trgu (cilj uredbe gostovanja je namreč zaščititi te potrošnike pred 
prekomernimi cenami); poleg tega gre za celostno storitev, ki jo morajo ponudniki mobilnih 
komunikacijskih storitev sproti razvijati za prodajo podjetjem ali najpomembnejšim strankam 
(družbam).

Predlog spremembe 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „alternativni ponudnik gostovanja“ 
pomeni domačega ponudnika, ki ni 

črtano
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ponudnik, ki zagotavlja domače mobilne 
komunikacijske storitve, ter ki 
gostujočemu uporabniku storitve 
gostovanja zagotavlja prek svojega 
omrežja ali kot operater mobilnega 
virtualnega omrežja oziroma 
preprodajalec;

Or. en

Predlog spremembe 124
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(m) „alternativni ponudnik gostovanja“ 
pomeni domačega ponudnika, ki ni 
ponudnik, ki zagotavlja domače mobilne 
komunikacijske storitve, ter ki 
gostujočemu uporabniku zagotavlja
storitve gostovanja;

Or. en

Predlog spremembe 125
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „alternativni ponudnik gostovanja“ 
pomeni domačega ponudnika, ki ni 
ponudnik, ki zagotavlja domače mobilne 
komunikacijske storitve, ter ki 
gostujočemu uporabniku storitve 
gostovanja zagotavlja prek svojega 

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

omrežja ali kot operater navideznega
mobilnega omrežja oziroma prodajni 
posrednik;

Or. en

Predlog spremembe 126
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Tudi BEREC je izjavil, da bi moralo biti besedilo uredbe dovolj prožno, da bi omogočalo 
izbor prave rešitve iz nabora možnosti, ne da bi katero izključili. Kot je navedeno v uredbi, je 
naloga organa BEREC opredeliti najboljšo rešitev.

Predlog spremembe 127
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(n) „neposredni veleprodajni dostop do 
gostovanja“ pomeni, da operater 
obiskanega omrežja drugemu operaterju
zagotavlja naprave in/ali storitve pod 
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maloprodajnim uporabnikom; določenimi pogoji z namenom 
zagotavljanja storitev gostovanja 
maloprodajnim uporabnikom;

Or. en

Obrazložitev

Obveznost dostopa bi morala zajemati tako neposredni veleprodajni dostop do gostovanja kot 
veleprodajno posredovanje gostovanja, s čimer bi omogočili dostop operaterjem navideznih 
mobilnih omrežij ter posrednikom med operaterji mobilnih omrežij in maloprodajnimi 
ponudniki (npr. preprodajalci). Zato potrebujemo dve opredelitvi: eno za „neposredni 
veleprodajni dostop do gostovanja“ in eno za „veleprodajno posredovanje gostovanja“, ki 
zajema operaterje navideznih mobilnih omrežij ter vse posrednike med operaterji mobilnih 
omrežij in maloprodajnimi ponudniki (preprodajalci itd.). Ta predlog spremembe zagotavlja 
skladnost s predlogom spremembe k členu 3(1).

Predlog spremembe 128
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. it

Predlog spremembe 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 

črtano
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za zagotavljanje ločenih storitev 
gostovanja, ki se zagotovi na isti kartici 
SIM poleg profila za zagotavljanje 
domačih mobilnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 130
Teresa Riera Madurell

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

Predlog spremembe 131
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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
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Predlog spremembe 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Predlog spremembe 133
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi morala ostati nevtralna, kar zadeva iskanje tehničnih rešitev za ločevanje storitev 
gostovanja.

Predlog spremembe 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o a) „lokalna storitev podatkovnega 
gostovanja“ pomeni storitev podatkovnega 
gostovanja, ki jo uporabnikom 
neposredno na obiskanem mobilnem 
omrežju zagotavlja operater mobilnega 
omrežja, operater navideznega mobilnega 
omrežja ali prodajni posrednik;

Or. en

Predlog spremembe 135
Gunnar Hökmark

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o a) „lokalna storitev podatkovnega 
gostovanja“ pomeni storitev podatkovnega 
gostovanja, ki jo uporabnikom 
neposredno na obiskanem mobilnem 
omrežju zagotavlja operater mobilnega 
omrežja, operater navideznega mobilnega 
omrežja ali prodajni posrednik;

Or. en

Predlog spremembe 136
Jean-Pierre Audy

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o a) „veleprodajno posredovanje 
gostovanja“ pomeni, da operater, ki ni 
operater obiskanega omrežja, proda 
veleprodajni dostop do gostovanja, taka 
prodaja pa običajno zajema več obiskanih 
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omrežij v več državah članicah;

Or. en

Obrazložitev

Obveznost dostopa bi morala zajemati tako neposredni veleprodajni dostop do gostovanja kot 
veleprodajno posredovanje gostovanja, s čimer bi omogočili dostop operaterjem navideznih 
mobilnih omrežij ter posrednikom med operaterji mobilnih omrežij in maloprodajnimi 
ponudniki (npr. preprodajalci). Zato potrebujemo dve opredelitvi: eno za „neposredni 
veleprodajni dostop do gostovanja“ in eno za „veleprodajno posredovanje gostovanja“, ki 
zajema operaterje navideznih mobilnih omrežij ter vse posrednike med operaterji mobilnih 
omrežij in maloprodajnimi ponudniki (preprodajalci itd.). Ta predlog spremembe zagotavlja 
skladnost s predlogom spremembe k členu 3(1).

Predlog spremembe 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o a) „enotna tarifa“ pomeni tarifo, ki jo 
morajo ponuditi vsi operaterji in ki 
zagotavlja iste cene za klice, sporočila 
SMS in prenos podatkov v Uniji ne glede 
na to, ali uporabnik gostuje v tujem 
omrežju ali ne;

Or. en

Predlog spremembe 138
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo 
vsem upravičenim zahtevkom za 
veleprodajni gostujoči dostop, vključno z 
zahtevki operaterjev mobilnih virtualnih

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

mobilnih omrežij ali prodajnih 
posrednikov. Zahtevek za veleprodajni 
dostop do gostovanja bi moral ostati 
sorazmeren in prilagojen stranki, ki 
zahteva dostop. Za zagotavljanje 
veleprodajnega dostopa do gostovanja se 
uporabljajo pravila o reguliranih 
veleprodajnih tarifah gostovanja iz členov 
6, 8 in 11. Ta pravila ne vplivajo na 
povračilo drugih stroškov, ki jih ima 
operater mobilnega omrežja z 
zagotavljanjem veleprodajnega dostopa do 
gostovanja.

Or. en

Obrazložitev

Pravi operater navideznega mobilnega omrežja in prodajni posrednik ne moreta imeti enake 
pravice do dostopa. Drugi stroški, povezani z zagotavljanjem takšnega dostopa, bi morali biti 
povrnjeni operaterju mobilnega omrežja.

Predlog spremembe 139
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo 
vsem upravičenim zahtevkom za 
veleprodajni dostop do gostovanja, 
vključno z zahtevki operaterjev navideznih
mobilnih omrežij ali prodajnih 
posrednikov. Veleprodajni dostop do 
gostovanja se zagotovi pod 
nediskriminatornimi pogoji brez 
razlikovanja med domačimi in tujimi 
operaterji, vključno s pogoji 
veleprodajnega dostopa za domače 
mobilne storitve. Za zagotavljanje 
veleprodajnega dostopa do gostovanja se 
uporabljajo pravila o reguliranih 
veleprodajnih tarifah gostovanja iz členov 
6, 8 in 11.
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Or. en

Predlog spremembe 140
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo 
vsem upravičenim zahtevkom za 
veleprodajni dostop do gostovanja, 
vključno z zahtevki operaterjev navideznih
mobilnih omrežij ali prodajnih 
posrednikov. Operaterjem navideznih 
mobilnih omrežij se nediskriminatorno 
zagotovijo enaki pogoji, kot veljajo za 
operaterje drugih omrežij. Za 
zagotavljanje veleprodajnega dostopa do 
gostovanja se uporabljajo pravila o 
reguliranih veleprodajnih tarifah 
gostovanja iz členov 6, 8 in 11.

Or. en

Predlog spremembe 141
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Operaterji mobilnih omrežij od 1. julija 
2014 dalje ugodijo vsem upravičenim 
zahtevkom za veleprodajni dostop do 
gostovanja, vključno z zahtevki operaterjev 
navideznih mobilnih omrežij ali prodajnih 
posrednikov. Za zagotavljanje 
veleprodajnega dostopa do gostovanja se 
uporabljajo pravila o reguliranih 
veleprodajnih tarifah gostovanja iz členov 
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6, 8 in 13(4).

Or. en

Predlog spremembe 142
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Operaterji mobilnih omrežij ne 
omejujejo veleprodajnega dostopa do 
svojih omrežij, razen če operater dokaže, 
da je omejitev smiselna. Za zagotavljanje 
veleprodajnega dostopa do gostovanja se 
uporabljajo pravila o reguliranih 
veleprodajnih tarifah gostovanja iz členov 
6, 8 in 11.

Or. en

Predlog spremembe 143
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo 
vsem upravičenim zahtevkom katerega 
koli operaterja za neposredni veleprodajni 
dostop do gostovanja, vključno z zahtevki 
operaterjev navideznih mobilnih omrežij 
ali veleprodajnih posrednikov, pa tudi 
vsem upravičenim zahtevkom katerega 
koli operaterja navideznega mobilnega 
omrežja ali maloprodajnega posrednika, 
ki ga gostijo, za veleprodajno 
posredovanje gostovanja; Za zagotavljanje 
veleprodajnega dostopa do gostovanja se 
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uporabljajo pravila o reguliranih 
veleprodajnih tarifah gostovanja iz členov 
6, 8 in 11.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je: pojasniti, da obveznost dostopa zajema tako neposredni 
veleprodajni dostop do gostovanja kot veleprodajno posredovanje gostovanja, s čimer se 
omogoči dostop operaterjem navideznih mobilnih omrežij; pojasniti, da obveznost dostopa 
zajema samo operaterje, toda vse; zagotoviti, da bo za vse posrednike med operaterji 
mobilnih omrežij in maloprodajni ponudniki (preprodajalce itd.) veljala obveznost o 
zagotavljanju dostopa in ustrezne cenovne omejitve.

Predlog spremembe 144
Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo 
vsem upravičenim zahtevkom za 
veleprodajni dostop do gostovanja, 
vključno z zahtevki operaterjev navideznih
mobilnih omrežij ali prodajnih 
posrednikov. Operaterji mobilnih omrežij 
so dolžni omogočiti nediskriminatoren 
dostop ter zagotoviti enake tehnične in 
organizacijske pogoje. Za zagotavljanje 
veleprodajnega dostopa do gostovanja se 
uporabljajo pravila o reguliranih 
veleprodajnih tarifah gostovanja iz členov 
6, 8 in 11.

Or. en

Predlog spremembe 145
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Veleprodajni dostop do gostovanja pod 
pogojem, da je zagotovljena sorazmernost,
obsega dostop do vseh omrežnih elementov 
in z njimi povezanih naprav, ustreznih 
storitev, programske opreme ter 
informacijskih sistemov za zagotavljanje 
storitev gostovanja uporabnikom. Dodatne 
storitve poleg osnovnega veleprodajnega 
dostopa do gostovanja, na primer 
obračunavanje ali storitve za pomoč 
uporabnikom, bi morale biti plačljive.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da ne bo smel vsak prosilec za dostop zahtevati dostop do vse 
infrastrukture. Prodajni posredniki brez lastne zmogljivosti obračunavanja lahko domače 
operaterje omrežij prosijo za zagotovitev dodatnega sistema obračunavanja poleg golega 
veleprodajnega dostopa po regulirani ceni. Domači operaterji omrežij bi morali prejeti 
plačilo za takšne dodatne storitve.

Predlog spremembe 146
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 147
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Operater omrežja ugodi zahtevku za
veleprodajni dostop do gostovanja v šestih 
mesecih po prejemu zahtevka.

Or. en

Predlog spremembe 148
Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Veleprodajni dostop do gostovanja
obsega nediskriminatoren dostop do vseh 
omrežnih elementov in z njimi povezanih 
naprav, ustreznih storitev, programske 
opreme ter informacijskih sistemov za 
zagotavljanje storitev gostovanja 
uporabnikom, tudi pri odstopanju od 
Direktive 2002/19/ES.

Or. en

Predlog spremembe 149
Jean-Pierre Audy

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

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

3. Operater omrežja ugodi zahtevku za 
neposredni veleprodajni dostop do 
gostovanja v dveh mesecih po prejemu 
zahtevka. Dostop je treba zagotoviti v 
razumnem času, najpozneje pa v šestih 
mesecih.

Or. en

Obrazložitev

Dvomesečni rok zadeva zgolj obravnavo zahteve. Pomembno je, da se uvede koncept 
„razumni čas“ za naslednjo stopnjo pogajanj o veleprodajnem dostopu do gostovanja, da bi 
preprečili nerazumno zavlačevanje pri tehničnem izvajanju. Ta predlog spremembe tudi 
zagotavlja skladnost s predlogom spremembe k členu 3(1).

Predlog spremembe 150
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Operater omrežja ugodi zahtevku za 
veleprodajni dostop do gostovanja v šestih 
mesecih po prejemu zahtevka.

Or. en

Obrazložitev

Dvomesečni rok za odobritev zahtevka za veleprodajni dostop do gostovanja, določen v 
predlogu Komisije, je prestrog, saj bi lahko tehnične težave preprečile pravočasno izvajanje, 
zaradi česar bi se operater znašel v prekršku.

Predlog spremembe 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

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

Or. en

Predlog spremembe 152
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Domači ponudniki svojim naročnikom 
zagotovijo dostop do storitev govornega, 
SMS in podatkovnega gostovanja vseh 
medomrežno povezanih operaterjev.

1. Domači ponudniki svojim naročnikom 
zagotovijo dostop do storitev govornega, 
SMS in podatkovnega gostovanja vseh 
alternativnih ponudnikov gostovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Domači ponudniki svojim naročnikom 
zagotovijo dostop do storitev govornega, 
SMS in podatkovnega gostovanja vseh 
medomrežno povezanih operaterjev.

1. Ponudniki domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev svojim 
uporabnikom zagotovijo dostop do storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja ali dostop do lokalnih storitev 
podatkovnega gostovanja katerega koli 
alternativnega ponudnika gostovanja, ki 
zagotavlja storitve gostovanja v državi 
članici, kjer je sklenjena pogodba ali 
dogovor z uporabnikom o zagotavljanju 
domačih mobilnih komunikacijskih 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 154
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Domači ponudniki svojim naročnikom 
zagotovijo dostop do storitev govornega, 
SMS in podatkovnega gostovanja vseh
medomrežno povezanih operaterjev.

1. Ponudniki domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev svojim 
naročnikom zagotovijo dostop do storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja ali dostop do storitev lokalnega 
gostovanja, ki jih zagotavlja kateri koli
medomrežno povezan alternativni
ponudnik gostovanja. 

Or. en

Predlog spremembe 155
Jean-Pierre Audy



PE478.630v01-00 62/95 AM\887960SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Domači ponudniki svojim naročnikom
zagotovijo dostop do storitev govornega, 
SMS in podatkovnega gostovanja vseh 
medomrežno povezanih operaterjev.

1. Domači ponudniki od 1. marca 2014
svojim uporabnikom zagotovijo dostop do 
storitev govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja vseh alternativnih ponudnikov 
gostovanja, ki jim je bil odobren dostop za 
zagotavljanje ločenih storitev gostovanja v 
skladu s členom 5.

Or. en

Obrazložitev

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Predlog spremembe 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

2. Ponudniki domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev od 1. junija 2014 
obveščajo vse svoje gostujoče uporabnike, 
da lahko prekinejo naročnino za obstoječe 
storitve gostovanja in izberejo storitve 
gostovanja, ki jih ponuja alternativni 
ponudnik storitev gostovanja. Uporabniki 
storitev gostovanja morajo svojega
ponudnika domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev o izbiri obvestiti 
v dveh mesecih. Če uporabnik v tem roku 
izbere prehod na alternativnega 
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četrtim odstavkom. ponudnika storitev gostovanja, je treba 
preklop izvesti v največ enem delovnem 
dnevu. 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

Predlog spremembe 157
Francesco De Angelis

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. Domači ponudniki od 1. januarja 2014 
vse svoje gostujoče uporabnike obveščajo, 
da lahko prekinejo naročnino za obstoječe 
storitve gostovanja in storitve gostovanja 
izberejo pri alternativnemu ponudniku 
storitev navideznega gostovanja, od 
1. januarja 2015 pa pri katerem koli 
alternativnemu ponudniku storitev 
navideznega 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

Predlog spremembe 158
Jean-Pierre Audy

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

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

2. Pred rokom iz odstavka 1 domači 
ponudniki uporabnike storitev gostovanja 
na jasen, razumljiv in lahko dostopen 
način obvestijo, da lahko storitve 
gostovanja začasno ali trajno izberejo pri 
alternativnemu ponudniku storitev 
gostovanja. Uporabniki storitev gostovanja 
lahko kadar koli začasno ali trajno
izberejo alternativnega ponudnika v 
skladu s tretjim in četrtim odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe te uredbe ne bi smelo biti omejeno zgolj na naročnike; uporabniki bi 
morali imeti možnost začasnega preklopa, na primer kadar potujejo v tujino za kratek čas. 
Uporabniki običajno niso najbolj pripravljeni preiti na druge ponudbe. Da bi jim omogočili 
osveščeno izbiro, je treba od domačih ponudnikov zahtevati, da svoje uporabnike na jasen in 
razumljiv način obvestijo o zamenjavah in možnosti, da izberejo alternativnega ponudnika 
storitev gostovanja.

Predlog spremembe 159
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 lahko kadar koli
izberejo alternativnega ponudnika v 
skladu s tretjim in četrtim odstavkom.



AM\887960SL.doc 65/95 PE478.630v01-00

SL

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

Or. ro

Predlog spremembe 160
Jean-Pierre Audy

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. Preklop na alternativnega ponudnika 
storitev gostovanja ali odklop od njega ali
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 razumnem roku, 
opredeljenem v smernicah organa 
BEREC glede usklajene rešitve za 
zagotavljanje ločenih storitev gostovanja,
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

Obrazložitev

Kaj je „razumni čas“ za preklop uporabnika med ponudniki gostovanja, je odvisno v veliki 
meri od tehničnih rešitev. Glede na to, da bo BEREC v svojih smernicah opredelil rešitev, se 
predlaga, naj se v istih smernicah opredeli tudi rok za preklop.

Predlog spremembe 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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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 alternativnega ponudnika
storitev gostovanja je brezplačen in ne sme 
obsegati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge dele pogodbe o 
naročniškem razmerju in ne na storitev 
gostovanja, ki jo zagotavlja alternativni 
ponudnik storitev gostovanja, ter se izvede 
v enem delovnem dnevu, razen če je 
uporabnik storitev gostovanja naročen na 
paket, ki vključuje cene gostovanja, ki se 
razlikujejo od evropske tarife, evropske 
tarife za SMS in evropske tarife za prenos 
podatkov, lahko ponudnik domačih 
mobilnih telekomunikacijskih storitev
menjavo starega naročniškega razmerja z 
novim preloži za največ dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 162
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Menjava med 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 en 
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mesece. mesec.

Or. ro

Predlog spremembe 163
Giles Chichester

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. Preklop na alternativnega ponudnika 
storitev gostovanja ali odklop od njega ali
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 najkrajšem možnem času, 
ki se določi v smernicah organa BEREC,
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

Obrazložitev

Kar zadeva čas preklopa na alternativnega ponudnika gostovanja, predlagamo, naj uredba 
zahteva „najkrajši možni čas“. Najkrajši rok se lahko nato natančneje določi v smernicah 
organa BEREC, kakor je najbolj ustrezno za posamezna merila tehničnega izvajanja. 
Besedilo je skladno z besedilom, uporabljenim za prenosljivost mobilnih številk v direktivi o 
univerzalnih storitvah.

Predlog spremembe 164
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Menjava med 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 en 
mesec.

Or. en

Predlog spremembe 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Predlog spremembe 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Domači ponudnik ali operater 
obiskanega omrežja tehničnih lastnosti 
storitev gostovanja, ki jih zagotavlja 
alternativni ponudnik storitev gostovanja, 
ne sme spremeniti tako, da bi se 
razlikovale od tehničnih lastnosti storitev, 
ki jih zagotavlja operater, ki zagotavlja 
domače mobilne komunikacijske storitve, 
vključno s parametri kakovosti.

6. Ponudnik domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev ali operater 
obiskanega omrežja tehničnih lastnosti 
storitev gostovanja, ki jih zagotavlja 
alternativni ponudnik storitev gostovanja, 
ne sme spremeniti tako, da bi se 
razlikovale od tehničnih lastnosti storitev, 
ki jih zagotavlja ponudnik domačih 
mobilnih komunikacijskih storitev, 
vključno s parametri kakovosti.

Or. en

Predlog spremembe 167
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Če uporabniku njegov domači 
ponudnik ponudi tarife gostovanja, ki se 
ne razlikujejo preveč od tarif za domače 
govorne, SMS in podatkovne storitve, ki 
veljajo zanj, ta operater svojemu 
uporabniku ni dolžan omogočiti dostopa 
do storitev govornega, SMS in 
podatkovnega gostovanja katerega koli 
alternativnega ponudnika gostovanja. 
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BEREC po posvetovanju z zainteresirano 
javnostjo in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo v razumnem času, tj. ne več kot 
tri mesece po sprejetju te uredbe, določi 
smernice za tarife gostovanja, ki se ne 
razlikujejo preveč od domačih tarif.

Or. en

Predlog spremembe 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Če je uporabnik naročen na lokalne 
storitve podatkovnega gostovanja pri 
alternativnem ponudniku storitev 
gostovanja v skladu z odstavkom 1, 
ponudnik domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev še naprej 
zagotavlja storitve govornega in SMS 
gostovanja z enakimi tehničnimi 
značilnostmi, vključno s parametri 
kakovosti, kot kadar uporabnik uporablja 
storitve podatkovnega gostovanja, ki jih 
zagotavlja ponudnik domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 169
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Če uporabnik sprejme ponudbo 
svojega domačega operaterja, pri kateri so 
tarife gostovanja praktično enake 
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njegovim domačim tarifam za govorne, 
podatkovne in SMS storitve, za operaterja 
ne velja zahteva, da mora svojemu 
uporabniku omogočiti dostop do storitev
govornega, podatkovnega in SMS 
gostovanja katerega koli alternativnega 
operaterja, ki ponuja storitve gostovanja 
in ki mu je bil odobren dostop za 
zagotavljanje ločenih storitev gostovanja v 
skladu s členom 5, kakor je opisana v 
odstavkih 1–6. BEREC po javnem 
posvetovanju v tesnem sodelovanju s 
Komisijo v treh mesecih po sprejetju te 
uredbe določi smernice glede pogojev, ki 
jih morajo izpolnjevati tarife gostovanja, 
da se štejejo za „praktično enake“. 
Komisija ob doslednem upoštevanju 
smernic organa BEREC in po 
posvetovanju s pristojnimi nacionalnimi 
regulativnimi organi brez odlašanja za 
vsakega operaterja odloči, ali zanj velja 
določba o izjemi od „praktično enakih“ 
tarif. BEREC spremlja, ali vsi operaterji, 
ki se odločijo za izvajanje te določbe o 
izjemi, stalno izpolnjujejo veljavne 
smernice.

Or. en

Predlog spremembe 170
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Obveznosti iz odstavkov 1 do 6 in 
člena 5 ne veljajo za domače ponudnike, 
ki vsem svojim naročnikom ponujajo 
tarife gostovanja, ki se ne razlikujejo 
bistveno od tarif, ki so jih uvedle za 
gostujočega uporabnika za domače 
govorne, SMS in podatkovne storitve do 
1. julija 2014.
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BEREC po posvetovanju z zainteresirano 
javnostjo in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo v razumnem času, tj. ne več kot 
tri mesece po sprejetju te uredbe, določi 
smernice za opredelitev tarif gostovanja, 
ki se ne razlikujejo bistveno od domačih 
tarif.

Or. en

Predlog spremembe 171
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Če uporabnik sprejme ponudbo 
svojega domačega operaterja, pri kateri se 
tarife gostovanja ne razlikujejo bistveno 
od tarif za govorne, podatkovne in SMS 
storitve, ki veljajo zanj, za operaterja ne 
velja zahteva, da mora svojemu 
uporabniku omogočiti dostop do storitev 
govornega, podatkovnega in SMS 
gostovanja katerega koli alternativnega 
operaterja, ki ponuja storitve gostovanja 
in ki mu je bil odobren dostop za 
zagotavljanje ločenih storitev gostovanja v 
skladu s členom 5, kakor je opisana v 
odstavkih 1–6. BEREC po posvetovanju z 
zainteresirano javnostjo in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo v razumnem času,
tj. ne več kot tri mesece po sprejetju te 
uredbe, določi smernice za tarife 
gostovanja, ki se ne razlikujejo bistveno 
od domačih tarif. Pri tem postopku je 
treba upoštevati zahteve o pokritosti, ki jih 
določijo države članice.

Or. en

Obrazložitev

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
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between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services.  In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Predlog spremembe 172
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Obveznosti pri govornem in SMS 
gostovanju iz odstavkov 1 do 6 in člena 5 
ne veljajo za domače ponudnike, ki vsem 
svojim naročnikom ponujajo tarife 
govornega in SMS gostovanja, ki se 
bistveno ne razlikujejo od tarif, 
zaračunanih gostujočemu uporabniku za 
domače govorne, SMS in podatkovne 
storitve do 1. julija 2014. Če operater 
izbere prostovoljno znižanje, bi moralo to 
veljati za vse tarife. BEREC v tesnem 
sodelovanju s Komisijo v treh mesecih po 
sprejetju te uredbe določi smernice za 
določitev tarif gostovanja, ki se bistveno 
ne razlikujejo od domačih tarif.

Or. en

Predlog spremembe 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 b. Kadar uporabniku njegov domači 
ponudnik ponudi tarife gostovanja, ki se 
bistveno ne razlikujejo od tarif za domače 
govorne, SMS in podatkovne storitve, ta 
operater svojemu uporabniku ni dolžan 
omogočiti dostopa do storitev govornega, 
SMS in podatkovnega gostovanja 
katerega koli alternativnega operaterja 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 174
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 b. Ponudniki domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev svojim 
uporabnikom ne preprečujejo začasnega 
dostopa do lokalnih podatkovnih storitev 
katerega koli alternativnega ponudnika 
lokalnih mobilnih storitev podatkovnega 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 175
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 c. Domači operater še naprej zagotavlja 
govorno in SMS gostovanje, medtem ko 
uporabnik začasno uporablja lokalne 
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podatkovne storitve z enakimi tehničnimi 
značilnostmi, kot kadar uporabnik 
uporablja storitve podatkovnega 
gostovanja, ki jih zagotavlja ponudnik 
domačih mobilnih komunikacijskih 
storitev. Potrošnik, ki izbere začasni 
dostop do lokalnih podatkovnih storitev 
katerega koli alternativnega ponudnika, 
nima dodatnih stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 c. Komisija bi morala z delegiranimi 
akti na podlagi mnenja BEREC po 
posvetovanju z zainteresirano javnostjo in 
v primernem času, tj. največ tri mesece po 
sprejetju te uredbe, določiti največjo 
razliko med domačimi tarifami in tarifami 
gostovanja, ki jo lahko uporabljajo 
operaterji za izpolnitev zahtev iz odstavka 
6 b. Kadar vse ponudbe operaterja za 
gostovanje ustrezajo pogojem iz tega 
odstavka, se odstavki 1 do 6 in člen 5 ne 
uporabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 177
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 d. Operaterji do 1. julija 2014 
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zagotovijo, da so na voljo naprave, da 
lahko uporabniki začasno dostopajo do 
lokalnih storitev podatkovnega gostovanja 
katerega koli ponudnika in pri tem 
obdržijo svojo mobilno številko. 

Or. en

Predlog spremembe 178
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 e. Ponudniki lokalnih storitev 
podatkovnega gostovanja v obiskani 
državi ne diskriminirajo gostujočih 
uporabnikov, ampak ponujajo podatkovne 
storitve po podobnih pogojih kot domačim 
uporabnikom.

Or. en

Predlog spremembe 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 a
Začasen dostop do lokalnih storitev 

podatkovnega gostovanja
1. Ponudniki domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev svojim 
uporabnikom ne preprečujejo začasnega 
dostopa do lokalnih storitev podatkovnega 
gostovanja katerega koli ponudnika 
lokalnih mobilnih storitev podatkovnega 
gostovanja brez odpovedi veljavne 
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pogodbe ali dogovora o podatkovnem 
gostovanju.
2. Odstavek 1 se ne uporablja, če se je 
uporabnik odločil za pogodbo z 
alternativnim ponudnikom gostovanja v 
skladu s členom 4.
3. Če uporabnik začasno uporablja 
lokalne storitve podatkovnega gostovanja, 
ponudnik domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev še naprej 
zagotavlja storitve govornega in SMS 
gostovanja z enakimi tehničnimi 
značilnostmi, vključno s parametri 
kakovosti, kot kadar uporabnik uporablja 
storitve podatkovnega gostovanja, ki jih 
zagotavlja ponudnik domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev.
4. Uporabnikove izbire za začasen dostop 
do lokalnih storitev podatkovnega 
gostovanja pri katerem koli ponudniku 
lokalnih storitev podatkovnega gostovanja 
domači ponudnik ne sme vezati na 
naročniško razmerje ali druge fiksne ali 
ponavljajoče se stroške, ta izbira pa mora 
biti možna pri vseh maloprodajnih 
tarifah.
5. Vsak začasen prehod k ponudniku 
lokalnih storitev podatkovnega gostovanja 
namesto storitev podatkovnega gostovanja 
pri ponudniku domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev in vsak prehod 
nazaj k ponudniku domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev je brezplačen in 
nanj niso vezani pogoji ali omejitve v zvezi 
z elementi naročnine in se izvede 
nemudoma.

Or. en

Predlog spremembe 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naprava za ločeno prodajo storitev 
gostovanja

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 za 
telekomunikacije, se tehnične rešitve za 
mehanizem za ločeno prodajo storitev 
gostovanja izvajajo po vsej Uniji istočasno.

Or. en

Predlog spremembe 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 184
Gunnar Hökmark

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, mora biti 
izvajanje tehničnih rešitev za mehanizem 
za ločeno prodajo storitev gostovanja in za 
omogočanje dostopa do lokalnih storitev 
podatkovnega gostovanja stroškovno 
učinkovito in se izvajati po vsej Uniji 
istočasno.

Or. en

Predlog spremembe 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da se razvije začasni enotni trg 
gostovanja, 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 potrošniku prijazen 
način;
c) omogočajo najvišjo možno raven 
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medobratovalnosti;
d) omogoča rešitev lokalnega zunanjega 
dostopa za prenos podatkov na potrošniku 
prijazen način;
e) zagotavlja spoštovanje koncepta 
nevtralnosti omrežja za vse prenose 
podatkov, zlasti dostop do govora v 
omrežju IP (VoIP) in druge podobne 
storitve;
f) končni uporabniki lahko brez težav in 
hitro preidejo na alternativnega 
ponudnika gostovanja ali med 
alternativnimi ponudniki storitev 
gostovanja, pri tem pa ohranijo svojo 
mobilno številko;
g) ne ovira se gostovanje državljanov 
Unije v državah nečlanicah ali 
državljanov nečlanic v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 186
Grofica Róża Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

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 

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

Or. en

Predlog spremembe 187
Teresa Riera Madurell

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 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 iste SIM kartice in 
uporabo istega aparata za domače mobilne 
storitve. Cene pri tej napravi so stroškovno 
naravnane, uporabnikom pa se njena 
uporaba ne sme neposredno zaračunavati.

Or. en

Predlog spremembe 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja, operaterji zagotovijo, da 

1. Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja v skladu s členom 4, operaterji 
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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.

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

Or. en

Predlog spremembe 189
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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 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. Cene medomrežnega povezovanja 
pri tej napravi so stroškovno naravnane, 
uporabnikom pa se njena uporaba ne sme 
neposredno zaračunavati.

Or. en
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Predlog spremembe 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave, ki izpolnjujejo zahteve iz 
odstavka 1, 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. Cene medomrežnih povezav so 
stroškovno naravnane, uporabnikom pa se 
uporaba te naprave ne sme neposredno 
zaračunavati.

Or. en

Predlog spremembe 191
Jean-Pierre Audy

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 

Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave delujejo najpozneje do 1. marca
2014, s čimer omogočijo, da lahko 
uporabniki uporabljajo domače mobilne 
storitve in ločene storitve gostovanja, ki jih 
zagotavlja alternativni ponudnik storitev 
gostovanja, ter hkrati obdržijo mobilno 
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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.

številko. Da se zagotovi ločena prodaja 
storitev gostovanja, operaterji izpolnijo 
razumne zahteve za dostop do ustreznih 
specifičnih elementov omrežja ter z njimi 
povezanih naprav in njihovo uporabo, kot 
so dostop do iste SIM kartice ali uporaba
istega aparata za domače mobilne storitve.
Cene veleprodajnega dostopa pri tej 
napravi so stroškovno naravnane, 
uporabnikom pa se njena uporaba ne sme 
neposredno zaračunavati.

Or. en

Obrazložitev

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Predlog spremembe 192
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

se njena uporaba ne sme neposredno 
zaračunavati.

Or. it

Predlog spremembe 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudnik domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev ne zavrne 
dogovorov za zagotavljanje storitev 
govornega in SMS gostovanja svojim 
uporabnikom, ki uporabljajo lokalne 
storitve podatkovnega gostovanja pri 
alternativnem ponudniku gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotavljanje začasnega dostopa do 
lokalnih storitev podatkovnega gostovanja 
v skladu s členom 4, operaterji zagotovijo, 
da naprave delujejo najpozneje do 1. 
junija 2014, da lahko njihovi uporabniki 
začasno dostopajo do lokalnih storitev 
podatkovnega gostovanja pri katerem koli 
ponudniku takih storitev ter hkrati 
obdržijo mobilno številko in uporabljajo 
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isti aparat. Storitve overjanja uporabnika 
so brezplačne, cene dodatnih podpornih 
storitev pri teh napravah pa so stroškovno 
naravnane, uporabnikom pa se njena 
uporaba ne sme neposredno zaračunavati.

Or. en

Predlog spremembe 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ponudnik domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev ponuja storitve 
gostovanja v državi ponudnika lokalnih 
storitev podatkovnega gostovanja, 
ponudnik domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev ne zavrne 
dogovorov za zagotavljanje storitev 
govornega in SMS gostovanja 
uporabnikom ponudnika lokalnih storitev 
podatkovnega gostovanja v obiskani 
državi.

Or. en

Predlog spremembe 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Da se zagotovi razvoj enotnega trga, 
uvedba naprav iz odstavkov 1 in 3 s 
pomočjo ene ali več tehničnih rešitev 
poteka usklajeno po vsej Uniji in 
izpolnjuje naslednje osnovne zahteve:



PE478.630v01-00 88/95 AM\887960SL.doc

SL

– prijaznost uporabniku, potrošnikom je 
treba predvsem omogočiti preprost in hiter 
prehod k alternativnemu ponudniku 
gostovanja, pri čemer obdržijo obstoječo 
številko mobilnega telefona;
– možnost prilagoditve zahtevam različnih 
skupin potrošnikov po konkurenčnih 
pogojih, tudi velikih uporabnikov 
podatkovnih storitev;
– sposobnost učinkovitega spodbujanja 
konkurence, upoštevajoč tudi možnosti 
operaterjev za izkoriščanje njihovih 
infrastrukturnih prednosti ali poslovnih 
dogovorov;
– stroškovna učinkovitost, upoštevajoč 
razdelitev stroškov med ponudniki 
domačih mobilnih komunikacijskih 
storitev ter alternativnimi ponudniki 
gostovanja;
– zmožnost izpolnjevanja obveznosti, da 
potrošniki lahko izberejo alternativnega 
ponudnika gostovanja v roku iz odstavka 
1.

Or. en

Predlog spremembe 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

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.

6. 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 ločene prodaje storitev 
gostovanja ter za usklajene postopke za 
menjavo ponudnika storitev gostovanja in 
za napravo za dostop do lokalnih storitev 
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podatkovnega gostovanja. Komisija lahko 
ta rok na utemeljeno zahtevo BEREC 
podaljša. Po potrebi lahko BEREC po 
posvetovanju z zainteresirano javnostjo 
ter v tesnem sodelovanju s Komisijo 
posodobi Smernice.

Or. en

Predlog spremembe 198
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

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.

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 in 
za napravo za dostop do lokalnih storitev 
podatkovnega gostovanja. Komisija lahko 
ta rok na utemeljeno zahtevo BEREC 
podaljša.

Or. en

Predlog spremembe 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

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 

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 
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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.

smernice za usklajene tehnične rešitve za 
napravo za zagotavljanje ločenih storitev 
gostovanja ter za usklajene postopke za 
menjavo ponudnika storitev gostovanja. 
Usklajene tehnične rešitve izpolnjujejo 
zahteve iz odstavka 1. Komisija lahko ta 
rok na utemeljeno zahtevo BEREC 
podaljša.

Or. en

Predlog spremembe 200
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

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.

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 usklajeno rešitev ločenega 
zagotavljanja storitev gostovanja. Rešitev 
upošteva objektivna merila in minimalne 
zahteve ter zlasti izpolnjuje naslednje 
osnovne zahteve:

– sočasna uvedba tehničnih rešitev v vsej 
Uniji;
– možnost, da končni uporabniki obdržijo 
svojo dosedanjo številko mobilnega 
telefona;
– za končne uporabnike preprost in hiter 
prehod k alternativnemu ponudniku 
gostovanja ter med alternativnimi 
ponudniki gostovanja, pri čemer ohranijo 
domačega operaterja;
– tehnična možnost, da lahko državljani 
Unije še naprej gostujejo v državah 
nečlanicah ter da lahko državljani 
nečlanic še naprej gostujejo v Uniji;
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– tehnološka izvedljivost;
– sorazmernost stroškov za vse strani;
– učinek na konkurenco (na malo- in 
veleprodajni ravni);
– celovitost omrežja (skupaj z overjanjem 
in prepoznavanjem uporabnika) in
– varstvo poslovnih in osebnih podatkov, 
ki jih imajo operaterji.
Smernice BEREC bi morale zlasti 
obravnavati tehnične vidike 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. 

BEREC redno pregleduje smernice in ob 
upoštevanju njihove praktične uporabe po 
potrebi izda revidirane smernice za 
učinkovitejše ali uspešnejše izpolnjevanje 
osnovnih zahtev.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bi moral BEREC v svojih smernicah opredeliti tehnične rešitve, bi bilo treba v samo 
uredbo vključiti več objektivnih meril, ki bi jih morala izpolnjevati usklajena rešitev za 
ločitev, s čimer bi usmerjali delo BEREC.

Predlog spremembe 201
Pilar del Castillo Vera

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.

Na Komisijo se po posvetovanju z BEREC 
in ustrezno zainteresirano javnostjo 
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pooblasti za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 18a v zvezi z 
uvedbo usklajenih tehničnih rešitev za 
napravo za zagotavljanje ločenih storitev 
gostovanja in za usklajene postopke za 
menjavo ponudnika storitev gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 202
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se dostop zavrne, lahko 
oškodovana stranka zadevo predloži v 
postopek reševanja sporov iz členov 20 in 
21 Direktive 2002/21/ES. Pri reševanju 
takega spora nacionalni regulativni 
organi dosledno upoštevajo smernice 
BEREC, kot določa člen 3 Uredbe 
1211/2009 in, če je ustrezno, izvedbene 
akte. 

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je omeniti določbe okvirne direktive, ki nacionalnim regulativnim organom 
omogočajo izvajanje določb, kot je obveznost dostopa.

Predlog spremembe 203
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če vse ponudbe operaterja izpolnjujejo 
pogoje iz člena 4(6a), se lahko zavrnejo 
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zahteve drugih operaterjev temu 
operaterju za dostop do ustreznih 
specifičnih elementov omrežja in z njimi 
povezanih naprav ter za njihovo uporabo 
za namene ločene prodaje storitev 
gostovanja, kot določajo odstavki 1 do 6 
člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Some operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national 
tariffs to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could 
directly benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In 
concrete terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national 
services included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate 
additional cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. 
This exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to be met would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Predlog spremembe 204
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 3 
lahko Komisija ob doslednem upoštevanju 
smernic BEREC sprejme izvedbene akte, s 
katerimi še dodatno uskladi praktične 
načine, ki omogočajo ločeno prodajo 
storitev gostovanja. Morebitni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 5a(2).

Or. en

Obrazložitev

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
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option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Predlog spremembe 205
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji pomaga Odbor za komunikacije, 
ustanovljen s členom 22 Direktive 
2002/21/ES. Ta odbor je odbor v smislu 
Uredbe (EU) št. 182/2011.
Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe 182/2011.

Or. en

Obrazložitev

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This amendment ensures consistency 
with proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Predlog spremembe 206
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 a
Če vse ponudbe operaterja izpolnjujejo 
pogoje iz člena 4(6a), se lahko zavrnejo 
zahteve drugih operaterjev temu 
operaterju za dostop do ustreznih 
specifičnih elementov omrežja in z njimi 
povezanih naprav ter za njihovo uporabo 
za namene ločene prodaje storitev 
gostovanja, kot določajo odstavki 1 do 6 
člena 4.

Or. en


