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Predlog spremembe 207
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna porabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 
izvora, prenosa in zaključevanja, od 
1. julija 2012 ne sme presegati 0,15 EUR
na minuto.

Or. de

Obrazložitev

Namen strukturnih ukrepov, ki jih predlaga Komisija, je izboljšati konkurenčne razmere na 
trgu gostovanja. To bo uspelo samo, če bo vstop na trg za njegove udeležence dovolj 
privlačen. Zato je treba zgornje cenovne meje zastaviti tako, da bodo tudi novim udeležencem 
na trgu pokrile stroške in da jim bodo omogočile dobiček.

Predlog spremembe 208
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu domačemu 
ponudniku za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, ki izvira iz obiskanega 
omrežja, med drugim vključno s stroški 
izvora, prenosa in zaključevanja, od 
1. julija 2012 ne presega 0,11 EUR na 
minuto.
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Predlog spremembe 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 210
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Varnostne zgornje meje v tej uredbi morajo konkurentom, ki vstopajo na novi trg gostovanja, 
omogočati dovolj prostora med malo- in veleprodajnimi cenami, da bi spodbudili konkurenco 
in povečali vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 212
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 214
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,011 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,07 EUR. 
Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,07 EUR.

Or. de
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Obrazložitev

Namen strukturnih ukrepov, ki jih predlaga Komisija, je izboljšati konkurenčne razmere na 
trgu gostovanja. To bo uspelo samo, če bo vstop na trg za njegove udeležence dovolj 
privlačen. Zato je treba zgornje cenovne meje zastaviti tako, da bodo tudi novim udeležencem 
na trgu pokrile stroške in da jim bodo omogočile dobiček.

Predlog spremembe 215
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,08 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,05 EUR. 
Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,04 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 217
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 218
Amalia Sartori, Lara Comi

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Varnostne zgornje meje v tej uredbi morajo konkurentom, ki vstopajo na novi trg gostovanja, 
omogočati dovolj prostora med malo- in veleprodajnimi cenami, da bi spodbudili konkurenco 
in povečali vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,07 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,04 EUR. 
Ne glede na člen 13 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,04 EUR.
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Predlog spremembe 220
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 221
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

0,06 EUR.

Or. ro

Predlog spremembe 222
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Povprečna veleprodajna cena iz prvega 
odstavka se uporablja med katerima koli 
operaterjema in se izračuna na podlagi 
dvanajstmesečnega obdobja ali katerega 
koli krajšega obdobja, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,05 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,03 EUR. 
Ne glede na člen 19 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,03 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 223
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

obdobja uporabe povprečne veleprodajne 
cene iz tega odstavka ali do prenehanja 
veljavnosti te uredbe. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na 
0,04 EUR, 1. julija 2014 pa na 0,03 EUR. 
Ne glede na člen 19 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena med 
veljavnostjo te uredbe 0,03 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 224
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Povprečna veleprodajna cena iz odstavka 1 
se izračuna z deljenjem skupnega prejetega 
prihodka iz gostovanja na veleprodajni 
ravni s skupnim številom minut gostovanja 
na veleprodajni ravni, ki jih je zadevni 
operater v zadevnem obdobju dejansko 
porabil za zagotavljanje gostujočih klicev 
znotraj Unije  na veleprodajni ravni, ki se 
izračuna na podlagi sekundnega intervala.

Or. en

Predlog spremembe 225
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

se izračuna z deljenjem skupnega prejetega 
prihodka iz gostovanja na veleprodajni 
ravni s skupnim številom minut gostovanja 
na veleprodajni ravni, ki jih je zadevni 
operater v zadevnem obdobju dejansko 
porabil za zagotavljanje gostujočih klicev 
znotraj Unije  na veleprodajni ravni, ki se 
izračuna na podlagi sekundnega intervala.

Or. en

Predlog spremembe 226
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Domači ponudniki vsem svojim 
gostujočim porabnikom omogočijo ter na 
jasen in pregleden način aktivno ponudijo 
evrotarifo iz drugega odstavka. Ta 
evrotarifa ne prinaša nobene, z njo 
povezane naročnine oziroma drugih fiksnih 
ali ponavljajočih se stroškov, in se lahko 
kombinira s katero koli maloprodajno 
tarifo.

1. Domači ponudniki ne diskriminirajo 
gostujočih uporabnikov s tem, da zanje 
določijo precej višje marže in cene, ter 
vsem svojim gostujočim uporabnikom
omogočijo ter na jasen in pregleden način 
aktivno ponudijo evrotarifo iz drugega 
odstavka. Ta evrotarifa ne prinaša nobene, 
z njo povezane naročnine oziroma drugih 
fiksnih ali ponavljajočih se stroškov, in se 
lahko kombinira s katero koli 
maloprodajno tarifo.

Or. en

Predlog spremembe 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Maloprodajna cena (brez DDV) 
evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,20 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,04 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,15 EUR, 
1. januarja 2014 na 0,10 EUR, za 
dohodne klice pa na 0,03 EUR 
1. julija 2013. Te regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo so 
veljavne do 30. junija 2014, ko ne bo več 
mogoče razlikovati med cenami domačih 
in gostujočih klicev.

Or. en

Predlog spremembe 228
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Maloprodajna cena (brez DDV) 
evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012  ne presega 
0,21 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,09 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,16 EUR
in 1. julija 2014 na 0,11 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,07 EUR in 
1. julija 2014 na 0,05 EUR. Ne glede na 
člena 13 in 19 regulirana najvišja 
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maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

maloprodajna cena za evropsko tarifo v 
obdobju trajanja te uredbe znaša
0,05 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Maloprodajna cena (brez DDV) 
evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012  ne presega 
0,30 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,10 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,25 EUR, 
1. julija 2014 na 0,21 EUR in 1. julija 
2015 na 0,18 EUR, za dohodne klice pa 
1. julija 2013 na 0,08 EUR, 1. julija 2014 
na 0,07 EUR in 1. julija 2015 na 
0,06 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 so 
regulirane najvišje maloprodajne cene za 
evropsko tarifo veljavne do 30. junija 
2016. Ne glede na člena 13 in 19 so 
regulirane najvišje maloprodajne cene za 
evropsko tarifo veljavne do 30. junija 
2016.

Or. en

Predlog spremembe 230
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Maloprodajna cena (brez DDV) 
evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu porabniku 
za zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,33 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,12 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,29 EUR,
1. julija 2014 pa na 0,25 EUR, za dohodne 
klice pa na 0,11 EUR, 2013 , in sicer 
1. julija 2013 . Ne glede na člena 13 in 19 
so regulirane najvišje maloprodajne cene 
za evropsko tarifo veljavne do 30. junija 
2016.

Or. de

Obrazložitev

Namen strukturnih ukrepov, ki jih predlaga Komisija, je izboljšati konkurenčne razmere na 
trgu gostovanja. To bo uspelo samo, če bo vstop na trg za njegove udeležence dovolj 
privlačen. Zato je treba zgornje cenovne meje zastaviti tako, da bodo tudi novim udeležencem 
na trgu pokrile stroške in da jim bodo omogočile dobiček.

Predlog spremembe 231
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

klice se 1. julija 2013 zniža na 0,24 EUR 
in 1. julija 2014 na 0,20 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,06 EUR. Ne 
glede na člena 13 in 19 so regulirane 
najvišje maloprodajne cene za evropsko 
tarifo veljavne do 30. junija 2016.

Or. en

Predlog spremembe 232
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Maloprodajna cena (brez DDV) 
evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012  ne presega 
0,35 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,25 EUR
in 1. julija 2014 na 0,15 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,8 EUR in 
1. julija 2014 na 0,06 EUR. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Or. en

Predlog spremembe 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Varnostne zgornje meje v tej uredbi morajo konkurentom, ki vstopajo na novi trg gostovanja, 
omogočati dovolj prostora med malo- in veleprodajnimi cenami, da bi spodbudili konkurenco 
in povečali vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 234
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Maloprodajna cena (brez DDV) 
evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012  ne presega 
0,30 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,10 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,25 EUR
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2014 zniža na 0,28  EUR oziroma 0,24 
EUR, za dohodne klice pa na . 0,10  EUR, 
2013  , in sicer 1. julija 2013  . Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016. 

in 1. julija 2014 na 0,21 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,08 EUR in 
1. julija 2014 na 0,07 EUR. Ne glede na 
člena 13 in 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2016.

Or. en

Predlog spremembe 235
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 236
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 237
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Maloprodajna cena (brez DDV) 
evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012  ne presega 
0,20 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,04 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,15 EUR 
in 1. julija 2013 na 0,10 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,03 EUR. Ne 
glede na člena 13 in 19 so regulirane 
najvišje maloprodajne cene za evropsko 
tarifo veljavne do 30. junija 2016.
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Or. en

Obrazložitev

Stroške prejemanja klicev med gostovanjem bi bilo treba odpraviti ali vsaj močno zmanjšati, 
saj je tudi sprejemanje klicev doma brezplačno. Tudi sprejemanje sporočil SMS je 
brezplačno, tako doma kot med gostovanjem.

Predlog spremembe 238
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Maloprodajna cena (brez DDV) 
evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 zniža na 0,28 EUR in 
1. julija 2014 na 0,18 EUR, za dohodne 
klice pa 1. julija 2013 na 0,10 EUR in
1. julija 2014 na 0,08 EUR. Brez 
poseganja v člen 19 so regulirane najvišje 
maloprodajne cene za evropsko tarifo 
veljavne do 30. junija 2017.

Or. en

Obrazložitev

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
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proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014.  Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Predlog spremembe 239
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Maloprodajna cena (brez DDV) 
evrotarife, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranega gostujočega 
klica, se lahko razlikuje za vsak gostujoči 
klic, vendar od 1. julija 2012 ne presega 
0,32 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,11 EUR na minuto za vse 
dohodne klice. Najvišja cena za odhodne 
klice se 1. julija 2013 oziroma 1. julija 
2014 zniža na 0,28 EUR oziroma 
0,24 EUR, za dohodne klice pa na 
0,10 EUR, 2013 , in sicer 1. julija 2013.

Or. ro

Predlog spremembe 240
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 241
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 242
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki uporabljajo evrotarifo 
pri vseh obstoječih gostujočih porabnikih
samodejno. Razen takih gostujočih 
porabnikov, ki so se že namerno odločili za 
posebno tarifo ali paket gostovanja, na 
podlagi katerega imajo drugačno tarifo za 
regulirane gostujoče klice, kot če takšne 
odločitve ne bi sprejeli.

Domači ponudniki uporabljajo evrotarifo 
pri vseh obstoječih gostujočih uporabnikih
samodejno. Razen takih gostujočih 
uporabnikov, ki so se že namerno odločili 
za ponudbo, ki izpolnjuje pogoje člena iz 
4(6a) ali posebno tarifo ali paket 
gostovanja, na podlagi katerega imajo 
drugačno tarifo za regulirane gostujoče 
klice, kot če takšne odločitve ne bi sprejeli.

Or. en
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Predlog spremembe 243
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Vsak gostujoči uporabnik lahko zahteva 
prehod na evrotarifo ali z nje. Vsak prehod 
mora biti izveden brezplačno v enem 
delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne 
sme postavljati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge elemente naročniškega 
razmerja, razen če želi gostujoči 
uporabnik, ki je sklenil naročniško 
razmerje za poseben paket gostovanja, ki 
vključuje več kot eno storitev gostovanja 
(tj. govorno, SMS in/ali podatkovno), 
prehod na evrotarifo, pri čemer lahko 
domači ponudnik zahteva, da se zadevni 
uporabnik odpove ugodnostim drugih 
elementov zadevnega paketa. Domači 
ponudnik lahko tako menjavo odloži, 
dokler prej veljavna tarifa gostovanja v ni 
učinkovala določenem najkrajšem obdobju 
največ meseca dni.

Or. en

Predlog spremembe 244
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsak gostujoči porabnik lahko zahteva 
prehod na evrotarifo ali z nje. Vsak prehod 
mora biti izveden brezplačno v enem 
delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne 
sme postavljati pogojev ali omejitev, ki se 
nanašajo na druge elemente naročniškega 
razmerja, razen če želi gostujoči porabnik, 
ki je sklenil naročniško razmerje za 

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

poseben paket gostovanja, ki vključuje več 
kot eno storitev gostovanja (tj. govorno, 
SMS in/ali podatkovno), prehod na 
evrotarifo, pri čemer lahko domači 
ponudnik zahteva, da se zadevni porabnik 
odpove ugodnostim drugih elementov 
zadevnega paketa. Domači ponudnik lahko 
tako menjavo odloži, dokler prej veljavna 
tarifa gostovanja v ni učinkovala 
določenem najkrajšem obdobju največ 
meseca dni.

Or. ro

Predlog spremembe 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Od 1. julija 2012 domači operaterji, ki 
delujejo na obmejnem območju, 
oblikujejo prehodno tarifno območje za 
klice, na katerem uporabniki plačajo 
standardno ceno, neodvisno od tega, iz 
katere države je omrežje, ki je na voljo. 
Tarife za klice na tem območju ne 
presegajo domačih cen. Ta območja so 
široka do 10 kilometrov na obeh straneh 
meje.

Or. en

Predlog spremembe 246
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Domači ponudniki lahko gostujoče 
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klice omejijo samo, če to stranka izrecno 
zahteva ali če je dosežena določena mejna 
vrednost na računu.

Or. de

Predlog spremembe 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 248
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Konzervativna ocena stroškov Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije je 
od 0,3 do 1,39 centa na minuto, pri čemer je povprečje 0,41 centa. Strošek v višini 2 centa je 
težko upravičiti – ustreznejši bi bil 1 cent.

Predlog spremembe 249
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z učinkom od 1. julija 2012  povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna 
uporabnikovemu domačemu ponudniku za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS, ki izvira iz zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega 0,02 EUR
na sporočilo SMS. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega sporočila SMS se 
1. julija 2014 zniža na 0,01 EUR. Ne glede 
na člen 13 znaša regulirana veleprodajna 
cena za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega sporočila SMS med 
veljavnostjo te uredbe 0,01 EUR.
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Predlog spremembe 250
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 251
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Domači ponudniki vsem svojim 
gostujočim porabnikom na jasen in 
pregleden način omogočijo evrotarifo SMS 
iz drugega odstavka. Ta evrotarifa SMS ni 
pogojena s sklenitvijo naročnine ali 
povezana z drugimi fiksnimi ali 
ponavljajočimi se obveznostmi in se lahko 

1. Domači ponudniki ne diskriminirajo 
gostujočih uporabnikov s tem, da jim 
zaračunajo precej višje marže in cene, ter 
vsem svojim gostujočim uporabnikom na 
jasen in pregleden način omogočijo 
evrotarifo SMS iz drugega odstavka. Ta 
evrotarifa SMS ni pogojena s sklenitvijo 



AM\888051SL.doc 29/89 PE478.645v01-00

SL

kombinira s katero koli maloprodajno 
tarifo v skladu z drugimi določbami iz tega 
člena.

naročnine ali povezana z drugimi 
fiksnimi ali ponavljajočimi se 
obveznostmi in se lahko kombinira s katero 
koli maloprodajno tarifo v skladu 
z drugimi določbami iz tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,07 EUR. Mejna cena se 1. julija 2013 
zniža na 0,06 EUR, 1. januarja 2014 pa 
na 0,05 EUR. Regulirana najvišja 
maloprodajna cena za SMS je 0,05 EUR 
do 30. junija 2014, ko ne bo več mogoče 
razlikovati med cenami domačih in 
gostujočih sporočil SMS.

Or. en

Predlog spremembe 253
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 255
Lena Kolarska-Bobińska

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 256
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se lahko 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, razlikuje za vsako 
gostujoče sporočilo SMS, a ne presega 
0,08 EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,08 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 257
Amalia Sartori, Lara Comi

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Varnostne gornje meje v tej uredbi morajo omogočati dovolj prostora med malo- in 
veleprodajnimi cenami, da se konkurentom omogoči dostop na novi trg, da bi spodbudili 
konkurenco in povečali vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 258
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 259
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 260
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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EUR.

Or. en

Predlog spremembe 261
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 262
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Z učinkom od 1. julija 2012 se 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
SMS, ki jo lahko domači ponudnik 
zaračuna svojemu gostujočemu uporabniku
za zagotavljanje reguliranih gostujočih 
sporočil SMS, ki jih pošlje zadevni 
gostujoči uporabnik, 1. julija 2013 
zmanjša na 0,09 EUR in 1. julija 2014 na 
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0,10  EUR. Ne glede na člena 13 in 19 
znaša regulirana najvišja maloprodajna 
cena za SMS do 30. junija 2016 0,10 EUR. 

0,06 EUR. Ne glede na člen 19 znaša 
regulirana najvišja maloprodajna cena za 
SMS do 30. junija 2017 0,06 EUR.

Or. en

Obrazložitev

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014.  
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Predlog spremembe 263
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ponudniki do 30. junija 2012 določijo 
merila uspešnosti za zagotavljanje storitev 
gostovanja za sporočila SMS, ki jih 
oglašujejo. Ta merila so vključena v vse 
ponudbe in račune gostujočih porabnikov. 
Gostujoče sporočilo SMS mora do 
naslovnika priti najkasneje v petih 
minutah po tem, ko je bilo poslano. 
Ponudniki v državi izvora svojim 
gostujočim uporabnikom ne smejo 
zaračunati provizije za gostujoča 
sporočila SMS, ki do naslovnika pridejo 
kasneje kot v petih minutah po tem, ko je 
bilo poslano.
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Or. ro

Predlog spremembe 264
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Domači ponudniki uporabljajo evrotarifo 
SMS za vse nove gostujoče porabnike, ki 
se niso namerno določili za drugačno tarifo 
za gostujoča sporočila SMS ali tarifni 
paket za gostujoče storitve, ki vključuje 
drugačno tarifo za regulirana gostujoča 
sporočila SMS.

5. Domači ponudniki uporabljajo evrotarifo 
SMS za vse nove gostujoče uporabnike, ki 
se niso namerno odločili za ponudbo, ki 
izpolnjuje pogoje iz člena 4(6a) ali
drugačno tarifo za gostujoča sporočila 
SMS ali tarifni paket za gostujoče storitve, 
ki vključuje drugačno tarifo za regulirana 
gostujoča sporočila SMS

Or. en

Predlog spremembe 265
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Vsak gostujoči uporabnik lahko kadar 
koli zahteva prehod na evrotarifo SMS ali 
z nje. Vsaka menjava mora biti opravljena 
brezplačno v enem delovnem dnevu od 
prejema zahtevka in ne sme biti obsegati 
pogojev ali omejitev, ki se nanašajo na 
druge dele pogodbe o naročniškem 
razmerju in ne na gostovanje. Domači 
ponudnik lahko tako menjavo odloži, 
dokler prej veljavna tarifa gostovanja v ni 
učinkovala določenem najkrajšem obdobju 
največ meseca dni. Evrotarifa SMS se 
lahko vedno kombinira z evrotarifo.

Or. en
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Predlog spremembe 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Od 1. julija 2012 domači operaterji, ki 
delujejo na obmejnem območju, 
oblikujejo prehodno tarifno območje za 
storitve SMS, na katerem uporabniki 
plačajo standardno ceno, neodvisno od 
tega, iz katere države je omrežje, ki je na 
voljo. Tarife za SMS na tem območju ne 
presegajo domačih cen. Ta območja so 
široka do 10 kilometrov na obeh straneh 
meje.

Or. en

Predlog spremembe 267
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 a) Domači ponudniki lahko gostujoča 
sporočila SMS omejijo samo, če to 
stranka izrecno zahteva ali če je dosežena 
določena mejna vrednost na računu.

Or. de

Predlog spremembe 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,25 EUR, od 1. julija 2013 
0,15 EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10 
EUR na megabajt prenesenih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 269
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 10 EUR na gigabajt prenesenih 
podatkov. Ne glede na člen 13 znaša 
najvišja povprečna veleprodajna cena za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja med veljavnostjo 
te uredbe 10 EUR na gigabajt prenesenih 
podatkov.
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Predlog spremembe 270
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna operaterju 
storitev gostovanja gostujočega uporabnika 
za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, 1. julija 2012 ne 
presega varnostne meje 0,05 EUR, od 
1. julija 2013 0,04 EUR in od 1. julija 2014 
0,03 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov. Ne glede na člen 19 znaša 
najvišja povprečna veleprodajna cena za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja med veljavnostjo 
te uredbe 0,03 EUR na megabajt 
prenesenih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 271
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 

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

meje 50 EUR, od 1. julija 2013 40 EUR in 
od 1. julija 2014 30 EUR na gigabajt
prenesenih podatkov. Ne glede na člen 13 
znaša najvišja povprečna veleprodajna 
cena za zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja med veljavnostjo 
te uredbe 30 EUR na gigabajt prenesenih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 272
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 273
Miloslav Ransdorf

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,05 EUR, od 1. julija 2013 
0,04 EUR in od 1. julija 2014 0,03 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 
0,03 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Varnostne gornje meje v tej uredbi morajo omogočati dovolj prostora med malo- in 
veleprodajnimi cenami, da se konkurentom omogoči dostop na novi trg, da bi spodbudili 
konkurenco in povečali vrednost za potrošnike.

Predlog spremembe 275
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,20 EUR, od 1. julija 2013 
0,10 EUR in od 1. julija 2014 0,05 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 
0,05 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 277
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,05 EUR, od 1. julija 2013 
0,04 EUR in od 1. januarja 2014 
0,03 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov. Najvišja veleprodajna cena 
ostane 0,03 EUR na megabajt in se 
uporablja do 30. junija 2014, ko ne bo več 
mogoče razlikovati med cenami domačih 
in gostujočih klicev.

Or. en
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Predlog spremembe 278
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 279
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Z učinkom od 1. julija 2012 povprečna 
veleprodajna cena, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, ne presega varnostne 
meje 0,05 EUR, od 1. julija 2013 
0,04 EUR in od 1. julija 2014 0,03 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Ne glede 
na člen 13 znaša najvišja povprečna 
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veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 0,10 
EUR na megabajt prenesenih podatkov.

veleprodajna cena za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja med veljavnostjo te uredbe 
0,03 EUR na megabajt prenesenih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 280
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 281
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 a
Merjenje obsega podatkov na območju 

povprečne veleprodajne cene
Obseg podatkov na območju povprečne 
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veleprodajne cene, ki jo lahko operater 
obiskanega omrežja zaračuna domačemu 
operaterju gostujočega uporabnika za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja prek zadevnega 
obiskanega omrežja, se mora meriti v 
terabajtih.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi hitrega tehničnega razvoja telekomunikacij je v veleprodaji področju potreben 
terabajtni prenos podatkov.

Predlog spremembe 282
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki storitev gostovanja vsem 
gostujočim uporabnikom na jasen in 
pregleden način zagotovijo evrotarifo za 
SMS iz drugega odstavka. Ta evrotarifa ni 
vezana na naročniško razmerje ali druge 
stalne ali ponavljajočih se stroške ter se 
lahko kombinira s katero koli 
maloprodajno tarifo.

1. Ponudniki storitev gostovanja ne 
diskriminirajo gostujočih uporabnikov v 
primerjavi z domačimi uporabniki s tem, 
da jim zaračunajo bistveno višje marže in 
cene, ter vsem svojim gostujočim 
uporabnikom na jasen in pregleden način 
omogočijo evrotarifo za prenos podatkov iz 
drugega odstavka. Ta evrotarifa ni vezana 
na naročniško razmerje ali druge stalne ali 
ponavljajočih se stroške ter se lahko 
kombinira s katero koli maloprodajno 
tarifo.

Or. en

Predlog spremembe 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1



AM\888051SL.doc 47/89 PE478.645v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki storitev gostovanja vsem 
gostujočim uporabnikom na jasen in 
pregleden način zagotovijo evrotarifo za 
SMS iz drugega odstavka. Ta evrotarifa ni 
vezana na naročniško razmerje ali druge 
stalne ali ponavljajočih se stroške ter se 
lahko kombinira s katero koli 
maloprodajno tarifo.

1. Ponudniki storitev gostovanja vsem 
gostujočim uporabnikom na jasen in 
pregleden način zagotovijo evrotarifo za 
SMS iz drugega odstavka. Ta evrotarifa ni 
vezana na naročniško razmerje ali druge 
stalne ali ponavljajočih se stroške ter se 
lahko kombinira s katero koli 
maloprodajno tarifo. Evrotarifa za 
podatkovno gostovanje obsega koncept 
nevtralnosti omrežja glede vse uporabe 
podatkov, zlasti dostopa do govora v 
omrežju IP (VoIP) in drugih podobnih 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Z učinkom od 1. julija 2012 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za prenos podatkov, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 0,50 EUR na megabajt. Zgornja 
meja za uporabljene podatke se 1. julija 
2013 zmanjša na 0,30 EUR ter 1. januarja 
2014 na 0,20 EUR na megabajt. 
Regulirana najvišja maloprodajna cena
ostane 0,20 EUR na megabajt in se 
uporablja do 30. junija 2014, ko ne bo več 
mogoče razlikovati med cenami domačih 
in gostujočih klicev.

Or. en
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Predlog spremembe 285
Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Z učinkom od 1. julija 2012 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za prenos podatkov, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 0,15 EUR na megabajt. Zgornja 
meja za uporabljene podatke se 1. julija 
2013 zmanjša na 0,12 EUR ter 1. julija 
2014 na 0,09 EUR na megabajt. Ne glede 
na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
0,09 EUR na megabajt.

Or. en

Predlog spremembe 286
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 287
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Z učinkom od 1. julija 2012 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za prenos podatkov, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 0,15 EUR na megabajt. Zgornja 
meja za uporabljene podatke se 1. julija 
2013 zmanjša na 0,12 EUR ter 1. januarja 
2014 na 0,09 EUR na megabajt. 
Regulirana najvišja maloprodajna cena
ostane 0,09 EUR na megabajt in se 
uporablja do 30. junija 2014, ko ne bo več 
mogoče razlikovati med cenami domačih 
in gostujočih klicev.

Or. en

Predlog spremembe 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

2013 zmanjša na 0,50 EUR, do 1. julija 
2014 na 0,30 EUR in do 1. julija 2015 na 
0,25 EUR na megabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
0,25 EUR na megabajt.

Or. en

Predlog spremembe 289
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 290
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 0,75 EUR na megabajt. Zgornja 
meja za uporabljene podatke se 1. julija 
2013 zmanjša na 0,50 EUR ter 1. julija 
2014 na 0,25 EUR na megabajt. Ne glede 
na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
0,25 EUR na megabajt.

Or. en

Predlog spremembe 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Varnostne gornje meje v tej uredbi morajo omogočati dovolj prostora med malo- in 
veleprodajnimi cenami, da se konkurentom omogoči dostop na novi trg, da bi spodbudili 
konkurenco in povečali vrednost za potrošnike.
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Predlog spremembe 292
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 293
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Z učinkom od 1. julija 2012 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za prenos podatkov, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 100 EUR na gigabajt. Zgornja 
meja za uporabljene podatke se 1. julija 
2013 zmanjša na 60 EUR ter 1. julija 2014 
na 30 EUR na gigabajt. Ne glede na člena 
13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
30 EUR na gigabajt.
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Or. en

Predlog spremembe 294
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Z učinkom od 1. julija 2012 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za prenos podatkov, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 0,25 EUR na megabajt. Zgornja 
meja za uporabljene podatke se 1. julija 
2013 zmanjša na 0,15 EUR ter 1. julija 
2014 na 0,10 EUR na megabajt. Ne glede 
na člen 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
0,10 EUR na megabajt.

Or. en

Predlog spremembe 295
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za prenos podatkov, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 0,90 EUR na megabajt. Zgornja 
meja za uporabljene podatke se 1. julija 
2013 zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 

2. Z učinkom od 1. julija 2012 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za prenos podatkov, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 20 EUR na gigabajt. Najvišja 
maloprodajna cena za zagotavljanje 
podatkovnega gostovanja pod 1 
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2014 na 0,50 EUR na megabajt. Ne glede 
na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50 
EUR na megabajt.

gigabajtom je sorazmerna z 20 EUR na 
gigabajt. Ne glede na člena 13 in 19 znaša 
regulirana najvišja maloprodajna cena do 
20. junija 2016 20 EUR na gigabajt.

Or. en

Predlog spremembe 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Z učinkom od 1. julija 2012 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za prenos podatkov, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 0,50 EUR na megabajt. Zgornja 
meja za uporabljene podatke se 1. julija 
2013 zmanjša na 0,30 EUR ter 1. julija 
2014 na 0,20 EUR na megabajt. Ne glede 
na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 
0,20 EUR na megabajt. Domačim 
ponudnikom se ne dovoli, da bi 
gostujočim uporabnikom dodatno 
zaračunavali za uporabo aplikacij ali 
storitev, kot je govor v omrežju IP (VoIP).

Or. en

Predlog spremembe 297
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. julija 2012 2. Z učinkom od 1. julija 2012 
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maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za prenos podatkov, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 0,90 EUR na megabajt. Zgornja 
meja za uporabljene podatke se 1. julija 
2013 zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 
2014 na 0,50 EUR na megabajt. Ne glede 
na člena 13 in 19 znaša regulirana najvišja 
maloprodajna cena do 30. junija 2016 0,50 
EUR na megabajt.

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

Or. en

Obrazložitev

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Predlog spremembe 298
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Z učinkom od 1. julija 2012 
maloprodajna cena (brez DDV) evrotarife 
za prenos podatkov, ki jo lahko domači 
ponudnik zaračuna gostujočemu 
uporabniku za zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, ne 
presega 0,45 EUR na megabajt. Zgornja 
meja za uporabljene podatke se 1. julija 
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2013 zmanjša na 0,70 EUR ter 1. julija 
2014 na 0,50 EUR na megabajt. Ne glede 
na člena 13 in 19 znaša regulirana 
najvišja maloprodajna cena do 30. junija 
2016 0,50 EUR na megabajt.

2013 zmanjša na 0,35 EUR ter 1. julija 
2014 na 0,25 EUR na megabajt.

Or. ro

Predlog spremembe 299
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak ponudnik storitev gostovanja 
uporabnikom zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, za 
katere velja evrotarifa za prenos podatkov, 
zaračuna na kilobajt natančno.

Vsak ponudnik storitev gostovanja 
uporabnikom zagotavljanje reguliranih 
storitev podatkovnega gostovanja, za
katere velja evrotarifa za prenos podatkov, 
zaračuna na megabajt natančno.

Or. ro

Predlog spremembe 300
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Domači ponudniki od 1. julija 2012 
uporabljajo evrotarifo za prenos podatkov 
SMS pri vseh novih gostujočih 
uporabnikih, ki se niso namerno odločili za 
drugačno tarifo za podatkovno gostovanje 
ali tarifni paket za gostujoče storitve, ki 
vsebuje drugačno tarifo za regulirane 
storitve podatkovnega gostovanja.

4. Domači ponudniki od 1. julija 2012 
uporabljajo evrotarifo za prenos podatkov 
SMS pri vseh novih gostujočih 
uporabnikih, ki se niso namerno odločili za 
ponudbo, ki izpolnjuje pogoje iz člena 
4(6a), ali za drugačno tarifo za podatkovno 
gostovanje ali tarifni paket za gostujoče 
storitve, ki vsebuje drugačno tarifo za 
regulirane storitve podatkovnega 
gostovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 301
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Od 1. julija 2012 domači operaterji, ki 
delujejo na obmejnem območju, 
oblikujejo prehodno tarifno območje za 
podatkovne komunikacijske storitve, na 
katerem uporabniki plačajo standardno 
ceno, neodvisno od tega, iz katere države 
je omrežje, ki je na voljo. Tarife na tem 
območju ne presegajo domačih cen. Ta 
območja so široka do 10 kilometrov na 
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obeh straneh meje.

Or. en

Predlog spremembe 303
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 a
Merjenje obsega podatkov na območju 

povprečne maloprodajne cene
Obseg podatkov na območju povprečne 
maloprodajne cene podatkovne evrotarife, 
ki jo lahko operater obiskanega omrežja 
zaračuna domačemu operaterju 
gostujočega uporabnika za zagotavljanje 
reguliranih storitev podatkovnega 
gostovanja prek zadevnega obiskanega 
omrežja, se mora meriti v gigabajtih.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi hitrega tehničnega razvoja telekomunikacij je v maloprodaji potreben gigabajtni 
prenos podatkov.

Predlog spremembe 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 a
Enotna tarifa

Operaterji, ki ponujajo komunikacijo v 
domači državi in gostovanje, od 1. julija 
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2015 poleg svojih obstoječih tarif za vse 
svoje uporabnike omogočijo in objavijo 
enotno tarifo za klice, sporočila SMS in 
uporabo podatkov, po kateri bodo cene 
enake ne glede na to, ali uporabnik 
gostuje ali ne.
Enotna tarifa ne preseže mejnih cen, 
opredeljenih v členih 7(2), 9(2) in 12(2).

Or. en

Predlog spremembe 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 črtano
Pogoji za predčasno neuporabo najvišje 

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

Or. en

Predlog spremembe 306
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Uradnega lista Evropske unije nemudoma 
objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje 
veleprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.

Or. en

Predlog spremembe 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 308
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se povprečna veleprodajna cen za 
eno od storitev gostovanja (govornega, 

črtano



PE478.645v01-00 62/89 AM\888051SL.doc

SL

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

Or. ro

Predlog spremembe 309
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se po uvedbi ločene prodaje storitev 
gostovanja iz člena 5 in pred 1. julijem 
2016 povprečna maloprodajna cena na 
ravni Unije zniža na 75 % ali manj najvišje 
maloprodajne cene iz členov 7(2), 9(2) in 
12(2), se najvišja maloprodajna cena za 
zadevno storitev gostovanja ne uporablja 
več. Komisija na podlagi tržnih podatkov, 
ki jih zbere BEREC, redno preverja, ali je 
ta pogoj izpolnjen, in če je izpolnjen, v 
seriji C Uradnega lista Evropske unije 
nemudoma objavi podatke, ki dokazujejo, 
da najvišje veleprodajne cene za zadevno 
storitev ne veljajo več.

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

Or. en
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Predlog spremembe 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se po uvedbi ločene prodaje storitev 
gostovanja iz člena 5 in pred 1. julijem 
2016 povprečna maloprodajna cena na 
ravni Unije zniža na 75 % ali manj
najvišje maloprodajne cene iz členov 7(2), 
9(2) in 12(2), se najvišja maloprodajna 
cena za zadevno storitev gostovanja ne 
uporablja več. Komisija na podlagi tržnih 
podatkov, ki jih zbere BEREC, redno 
preverja, ali je ta pogoj izpolnjen, in če je 
izpolnjen, v seriji C Uradnega lista 
Evropske unije nemudoma objavi podatke, 
ki dokazujejo, da najvišje veleprodajne 
cene za zadevno storitev ne veljajo več.

3. Najvišje maloprodajne cene iz členov 
7(2), 9(2) in 12(2) se ne bodo več 
uporabljale, ko bo deloval resnični enotni 
trg mobilne komunikacije, na katerem 
bodo prepovedane različne cene za 
komuniciranje v notranjem prometu in v 
EU. Ko je ta pogoj izpolnjen Komisija v 
seriji C Uradnega lista Evropske unije 
nemudoma objavi, da najvišje veleprodajne 
cene za zadevno storitev ne veljajo več

Or. en

Predlog spremembe 311
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se po uvedbi ločene prodaje storitev 
gostovanja iz člena 5 in pred 1. julijem 
2016 povprečna maloprodajna cena na 
ravni Unije zniža na 75 % ali manj 
najvišje maloprodajne cene iz členov 7(2), 
9(2) in 12(2), se najvišja maloprodajna 
cena za zadevno storitev gostovanja ne 
uporablja več. Komisija na podlagi tržnih 
podatkov, ki jih zbere BEREC, redno 
preverja, ali je ta pogoj izpolnjen, in če je 
izpolnjen, v seriji C Uradnega lista 
Evropske unije nemudoma objavi 
podatke, ki dokazujejo, da najvišje 

črtano
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veleprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.

Or. ro

Predlog spremembe 312
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zadevne najvišje cene se prenehajo 
uporabljati prvi dan v mesecu po objavi 
podatkov, ki dokazujejo, da so pogoji iz 
drugega oziroma tretjega odstavka 
izpolnjeni.

4. Zadevne najvišje cene bi morali po vsej 
EU, za osebe na organiziranih potovanjih 
in pogoste uporabnike gostovanja 
odpraviti, ko in če bo prevladalo zaupanje, 
da zgolj tržne sile zadostujejo za 
omejevanje cen do mere, sprejemljive za 
oba zakonodajalca.

Or. en

Predlog spremembe 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednost maloprodajnih cen za 
regulirane gostujoče klice in sporočila 
SMS

Preglednost maloprodajnih cen za 
gostujoče klice in sporočila SMS

Or. en

Predlog spremembe 314
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 315
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pred nepričakovanimi pretresi je treba zavarovati predvsem mladoletnike.

Predlog spremembe 317
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) pošiljanje gostujočih sporočil SMS v 
obiskani državi.

Or. en

Predlog spremembe 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Pred nepričakovanimi pretresi je treba zavarovati predvsem mladoletnike.

Predlog spremembe 320
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 321
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg prvega odstavka imajo porabniki, 
ne glede na to, kje se v Uniji nahajajo, 
pravico z govornim klicem z mobilnega 
telefona ali s storitvijo SMS brezplačno 

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

gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju 
za govorne klice, storitve SMS in MMS ter 
druge podatkovne komunikacijske storitve, 
ter informacije o ukrepih v zvezi s 
preglednostjo, ki veljajo na podlagi te 
uredbe. Za takšne zahteve se uporabi 
brezplačna številka, ki jo za ta namen 
določi domači ponudnik. Obveznosti iz 
prvega odstavka ne veljajo za naprave vrste 
stroj-stroj (M2M), ki uporabljajo mobilno 
komunikacijo.

Or. en

Predlog spremembe 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki vsem uporabnikom 
zagotavljajo popolne informacije o tem, 
kako preprečiti nepredvidene stroške 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 323
Ioan Enciu

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Domači ponudniki sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se vsi 
njihovi gostujoči porabniki zavedajo
možnosti uporabe evrotarife, evrotarife 
SMS in evrotarife za prenos podatkov . 

Domači ponudniki vse svoje gostujoče 
uporabnike dejavno obveščajo o možnosti 
uporabe evrotarife, evrotarife SMS in 
evrotarife za prenos podatkov. Zlasti vsem 
gostujočim porabnikom na jasen in 
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Zlasti vsem gostujočim porabnikom na 
jasen in nepristranski način sporočijo 
pogoje v zvezi z evrotarifo in pogoje 
v zvezi z evrotarifo SMS , do 30. junija 
2012 pa pogoje v zvezi z evrotarifo za 
prenos podatkov iz člena 14 . Pozneje 
v razumnih intervalih opozarjajo vse 
porabnike, ki so se odločili za drugo tarifo.

nepristranski način sporočijo pogoje 
v zvezi z evrotarifo in pogoje v zvezi 
z evrotarifo SMS , do 30. junija 2012 pa 
pogoje v zvezi z evrotarifo za prenos 
podatkov iz člena 14 . Pozneje v razumnih 
intervalih opozarjajo vse porabnike, ki so 
se odločili za drugo tarifo.

Or. en

Predlog spremembe 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Vsak domači ponudnik vsem svojim 
uporabnikom ponudi možnost, da se 
prostovoljno in brezplačno odločijo za 
prejemanje informacij o skupni porabi, 
izraženi v valuti, v kateri se mu izdajajo 
računi za regulirane storitve glasovnega 
in sporočilnega gostovanja v državah 
zunaj EU, s čimer bo zagotovljeno, da 
skupni stroški storitve gostovanja 
v določenem obdobju ne bodo presegli 
določene finančne meje brez izrecnega 
uporabnikovega dovoljenja.
V ta namen domači ponudnik zagotovi 
eno ali več finančnih zgornjih mej za 
določena obdobja uporabe pod pogojem, 
da je uporabnik vnaprej obveščen 
o ustrezajočih omejitvah. Ena od teh 
zgornjih mej (privzeta finančna meja) je 
blizu, vendar ne presega 50 EUR 
neporavnanih obveznosti na mesečno 
obračunsko obdobje (brez DDV). Domači 
ponudnik lahko poleg tega svojim 
gostujočim uporabnikom ponudi druge 
omejitve porabe z različnimi, tj. višjimi ali 
nižjimi mesečnimi finančnimi zgornjimi 
mejami.
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Privzeta meja iz drugega in tretjega 
pododstavka velja za vse uporabnike, ki se 
niso odločili za drugačno mejo. Za 
uporabnike, mlajše od 18 let, je zgornja 
meja blizu, vendar ne presega 20 EUR 
neporavnanih obveznosti na mesečno 
obračunsko obdobje (brez DDV).
Vsak domači ponudnik zagotovi tudi, da 
se na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika, na primer s 
sporočilom SMS, pošlje ustrezno 
sporočilo, ko skupni stroški gostovanja za 
glasovne storitve in sporočila SMS 
dosežejo 50 % in 80 % vnaprej 
dogovorjene finančne zgornje meje. 
Uporabniki, starejši od 18 let, imajo 
pravico, da od svojega operaterja 
zahtevajo prekinitev pošiljanja tovrstnih 
sporočil, lahko pa kadarkoli in brezplačno 
zahtevajo, naj operater to storitev začne 
znova zagotavljati.
Če je finančna zgornja meja presežena, se 
na mobilni telefon ali drugo napravo 
gostujočega uporabnika pošlje obvestilo o 
tem. V njem je naveden postopek, ki ga 
mora izvesti uporabnik, če želi še naprej 
uporabljati te storitve, in stroške, 
povezane z vsako nadaljnjo porabljeno 
enoto. Če se gostujoči uporabnik ne 
odzove v skladu s prejetim obvestilom, 
domači ponudnik takoj preneha 
zagotavljati in zaračunavati regulirane 
storitve glasovnega in sporočilnega 
gostovanja, razen če gostujoči uporabnik 
ne zahteva nadaljnjega ali ponovnega 
zagotavljanja teh storitev.
Kadar koli se gostujoči uporabnik odloči 
za uporabo funkcije „finančna zgornja 
meja“ ali jo želi prenehati uporabljati, 
mora biti sprememba brezplačno 
opravljena v enem delovnem dnevu od 
prejetja zahteve brez pogojevanja ali 
omejevanja drugih elementov 
naročniškega razmerja.

Or. en
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Obrazložitev

Ukrepi za preprečitev previsokih računov za gostujoča sporočila SMS in glasovno gostovanje 
bi se morale uporabljati tudi pri gostovanju zunaj EU.

Predlog spremembe 325
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Domači ponudniki svojim 
uporabnikom brezplačno omogočijo 
vpogled v količino svojih uporabljenih 
gostujočih klicev in sporočil SMS in v 
nastale stroške. Te informacije morajo biti 
posodobljene vsaj dnevno.

Or. de

Predlog spremembe 326
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 a
Če sporočilo SMS na območju druge 
države članice ni uspešno odposlano, 
mora operater uporabnika o tem takoj 
obvestiti s sporočilom SMS.

Or. de

Obrazložitev

Da bi omogočilo polno čezmejno komuniciranje, je treba zagotoviti prenos sporočil SMS.
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Predlog spremembe 327
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predplačniki s samodejno polnitvijo računa bi morali ostati zaščiteni pred previsokimi 
računi; priznavamo pa, da so bili ti potrošniki v prvotno predlaganem besedilu bržda 
nenamerno izpuščeni iz področja uporabe. Zavedamo se tudi, da nekateri predplačniki zaradi 
aktualnih obveznosti ne morejo uporabljati podatkovnega gostovanja.

Predlog spremembe 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE478.645v01-00 74/89 AM\888051SL.doc

SL

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

uporabo storitev podatkovnega gostovanja
znotraj in zunaj Unije, na način, ki 
uporabnikom omogoča, da razumejo 
finančne posledice take uporabe ter da 
spremljajo in nadzirajo svoje izdatke za 
storitve podatkovnega gostovanja v skladu 
z odstavkoma 2 in 3. Zaščitni mehanizmi iz
odstavka 3 se ne uporabljajo pri 
predplačniških naročniških razmerjih, v 
katerih uporabniki uporabljajo 
predplačniške storitve brez samodejnega 
polnjenja dobroimetja.

Or. en

Predlog spremembe 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 330
Ioan Enciu
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 332
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 333
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pred nepričakovanimi pretresi zaradi računa je treba zavarovati predvsem mladoletnike.

Predlog spremembe 335
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

uporabnik prvič uporabi regulirano storitev 
podatkovnega gostovanja, z uporabo 
primernih sredstev, prilagojenih lažjemu 
prejemanju in razumevanju informacij.

Or. en

Predlog spremembe 336
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Vsak domači ponudnik vsem svojim 
gostujočim uporabnikom ponudi možnost, 
da se prostovoljno in brezplačno odločijo 
za možnost prejemanja informacij o 
skupnem seštevku porabe, izražene v 
količini podatkov ali valuti, v kateri se 
izdajajo računi gostujočemu uporabniku za 
storitve podatkovnega gostovanja, ki je na 
voljo v Uniji in zunaj nje, kar zagotavlja, 
da skupna poraba storitev podatkovnega 
gostovanja v določenem obdobju uporabe 
ne preseže določene finančne meje.

Or. en
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Predlog spremembe 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pred nepričakovanimi pretresi zaradi računa je treba zavarovati predvsem mladoletnike.

Predlog spremembe 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pred nepričakovanimi pretresi zaradi računa je treba zavarovati predvsem mladoletnike.

Predlog spremembe 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pred nepričakovanimi pretresi zaradi računa je treba zavarovati predvsem mladoletnike.

Predlog spremembe 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Primerjava cen

Vse informacije o maloprodajnih cenah 
storitev govornega in podatkovnega 
gostovanja ter gostovanja SMS 
vključujejo DDV.
Komisija preuči tudi preglednost in 
primerljivost posameznih tarif, ki jih 
operaterji ponujajo svojim uporabnikom, 
ter Evropskemu parlamentu in Svetu 
poroča o nadaljnjih potrebnih ukrepih, s 
katerimi se uporabnikom omogoči 
enostavna primerjava tarif in se jim tako 
olajša odločitev o zamenjavi operaterja.

Or. en

Obrazložitev

Različne tarife mobilnih telekomunikacij, ki jih ponujajo posamezni operaterji, zaradi njihove 
zapletene oblike in paketov trenutno ni mogoče enostavno primerjati. To vprašanje bi morala 
preučiti Komisija. Da ne bi skrivali stroškov, bi bilo treba tudi jasno navesti, da vse 
informacije o cenah, ki jih prejme uporabnik, vključujejo DDV.

Predlog spremembe 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve te uredbe, in 
sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi
zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Vključujejo obveznost izplačila 
odškodnine naročnikom, če ponudniki 
odlašajo z naročnikovim preklopom na 
alternativnega ponudnika storitev 
gostovanja. Države članice obvestijo 
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Komisijo o teh določbah najpozneje do 
30. marca 2012 in jo takoj obvestijo tudi o 
vseh poznejših spremembah, ki vplivajo 
nanje.

Or. en

Predlog spremembe 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Da bi v skladu s členom 4a izvedli 
potrebne spremembe za enotni trg 
mobilne telekomunikacije, Komisija po 
posvetovanju z BEREC in drugimi 
zainteresiranimi stranmi Evropskemu 
parlamentu in Svetu najpozneje do 
1. januarja 2013 predstavi nov predlog, v 
katerem je vključen tudi predlog za 
posodobitev veleprodajnih zgornjih mej v 
obdobju od 1. julija 2016 do 30. junija 
2020, pri čemer upošteva razvoj 
veleprodajnih cen govornih in 
podatkovnih komunikacijskih storitev ter 
storitev SMS:

Or. en

Predlog spremembe 345
Róża, grofica Thun Und Hohenstein (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein), Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pregleda izvajanje te uredbe in 
po javnem posvetovanju poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu 

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

najpozneje do 30. junija 2016. Komisija 
zlasti oceni, ali so bili doseženi cilji te 
uredbe. Komisija pri tem med drugim 
pregleda naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 346
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– razvoj veleprodajnih in maloprodajnih 
cen zagotavljanja govornih in podatkovnih 
komunikacijskih storitev ter storitev SMS 
gostujočim uporabnikom v primerjavi s 
cenami za mobilne komunikacijske 
storitve na domači ravni v državah 
članicah, in sicer za naročnike in 
predplačnike posebej, ter razvoj kakovosti 
in hitrosti teh storitev;

Or. en
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Obrazložitev

Najpomembnejša je razlika v ceni med nacionalnimi tarifami in tarifami za gostovanje.

Predlog spremembe 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– koliko koristi so imeli porabniki zaradi 
realnega znižanja cen storitev gostovanja 
ali druge koristi zaradi znižanja stroškov 
za zagotavljanje storitev gostovanja ter 
razpon tarif in proizvodov, ki so na voljo 
porabnikom z različnimi klicnimi vzorci;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– koliko koristi so imeli porabniki zaradi 
realnega znižanja cen storitev gostovanja 
ali druge koristi zaradi znižanja stroškov 
za zagotavljanje storitev gostovanja ter 
razpon tarif in proizvodov, ki so na voljo 
porabnikom z različnimi klicnimi vzorci;

– koliko koristi so imeli uporabniki zaradi 
znižanja stroškov mobilnih 
komunikacijskih storitev ter razpon tarif in 
proizvodov, ki so na voljo uporabnikom z 
različnimi klicnimi vzorci;

Or. en

Predlog spremembe 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– stopnjo konkurence na maloprodajnem 
in veleprodajnem trgu, zlasti konkurenčni 
položaj manjših, neodvisnih ali novih 
operaterjev, vključno z učinki poslovnih 

črtano
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sporazumov na konkurenco in stopnjo 
medsebojne povezanosti med operaterji;

Or. en

Predlog spremembe 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 355
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– kako operaterji izvajajo strukturne 
rešitve.

Or. en

Predlog spremembe 356
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– v kolikšni meri je klavzula iz člena 4(6a) 
omogočila uresničitev ciljev iz te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Če je iz poročila razvidno, da strukturni 
ukrepi iz te uredbe niso zadostni, da bi v 
korist evropskih uporabnikov na trgu 
gostovanja spodbujali konkurenco in vodili 
k uvedbi enotne tarife, Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predloge za izvedbo tehničnih in 
strukturnih sprememb, ki so potrebne za 
resničen enotni trg mobilne komunikacije 
z enotno tarifo, na katerem bodo 
prepovedane različne cene za 
komuniciranje v notranjem prometu in v 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 359
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Veljati preneha 30. junija 1 2022. Komisija uredbo najkasneje do 30. junija 
2020 oceni glede na pridobljene izkušnje 
in doseženi napredek pri izvajanju ter 
predstavi potrebne predloge.

Or. ro


