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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)
(KOM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0402),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0190/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne (...)1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne (...)2,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov3,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 25. novembra 2011, naslovljenega 
na Odbor za industrijo, raziskave in energetiko v skladu s členom 87(3) svojega 
poslovnika,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2011),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo 
prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

                                               
1 UL, C 0, 0.0.0000, str. 0/Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL, C 0, 0.0.0000, str. 0/Še ni objavljeno v Uradnem listu.
3 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti in pravne varnosti bi bilo treba jasno navesti, da se uporabljajo zadevne 
določbe Direktive o dostopu, vključno s tistimi o nediskriminaciji in medobratovalnosti, tudi 
za tehnične podrobnosti dostopa po tej uredbi.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Uporabniki morajo imeti pravico na 
njim prijazen način odločiti se za prodajo 
storitev gostovanja, ki je ločena od 
domačega mobilnega paketa. Obstaja več 
načinov, kako bi bilo mogoče tehnično 
izvajati napravo za ločeno prodajo storitev 
gostovanja, vključno z dvojno 
mednarodno oznako kličočega mobilnega 
naročnika (IMSO) (dve ločeni oznaki 
IMSO na isti SIM kartici), ena IMSI 
(delitev ene oznake IMSO med 
ponudnikom domačega omrežja in 
storitev gostovanja) ter kombinacij dvojne 
ali enojne oznake IMSO s pravico 
naročnika, da preide na ponudnika v 
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obiskani državi (lokalni zunanji dostop). 
Čeprav ta uredba ne bi smela določati 
kakršne koli tehnične rešitve za dosego 
cilja omogočiti ločeno prodajo storitev 
gostovanja, temveč bi morala utreti pot 
najučinkovitejši in najuspešnejši rešitvi, 
vključno s kombiniranimi rešitvami, ki jih 
mora razviti BEREC v tesnem 
sodelovanju s Komisijo, je treba določiti 
osnovne zahteve ob upoštevanju tehničnih 
značilnosti, ki jih morajo izpolnjevati 
naprave za ločeno prodajo storitev 
gostovanja. Te osnovne zahteve bi morale 
vključevati uvedbo možnosti usklajene 
uvedbe v vsej Uniji, da bi imeli uporabniki 
možnost hitro in enostavno izbrati 
različnega ponudnika storitev gostovanja,
ne da bi pri tem spremenili številko,
zagotavljajo pa se enako kakovostne 
storitve gostovanja po vsej Uniji. Poleg 
tega ne bi smelo biti ovirano gostovanje 
zunaj Unije ali gostovanje državljanov 
tretjih držav. Iz osnovnih zahtev sledi, da 
morajo tehnične zahteve zagotavljati 
medobratovalnost storitev.

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi morala določati osnovna merila, ki jih mora izpolnjevati ločena prodaja storitev 
gostovanja, ne pa predpisovati kakih specifičnih tehnoloških metod.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(65) Da regulativne obveznosti za 
veleprodajne in maloprodajne cene storitev 
govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja ne bodo veljale dlje, kot je 
potrebno, ko bodo strukturne rešitve 
uvedene v celoti in bo konkurenca na trgu 
gostovanja zadostno razvita, Komisija leta 
2016 izvede revizijo delovanja te uredbe in 
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najvišji veleprodajni in maloprodajni ceni 
odpove že pred predvidenim rokom. Taki 
pogoji morajo temeljiti na bistveni razliki 
med zgornjimi mejami cen in dejanskimi 
cenami. Za bistveno razliko se šteje, če so 
cene v Uniji v povprečju dosegle 75 % 
zgornje meje. Za veleprodajne zgornje 
meje cen se 75-odstotno merilo nanaša na 
neuravnoteženi promet med operaterji, ki 
ne spadajo v isto skupino. Da bi omejili 
izkrivljanja med državami članicami, se 
75-odstotno merilo za zgornje meje 
maloprodajnih cen izračuna z Unijinim 
povprečjem nacionalnih povprečnih 
vrednosti za vsako storitev gostovanja 
posebej (govornega, SMS ali 
podatkovnega).

preuči, ali so bili njeni cilji uresničeni.

Or. en

Obrazložitev

Najvišje veleprodajne in maloprodajne cene je treba odstraniti samo, kadar je konkurenca 
učinkovita. Zato bi morala biti ta odločitev prepuščena reviziji, ki bi jo bilo treba izvesti leta 
2016, s čimer bi omogočili dovolj časa, da se na podlagi strukturnih ukrepov razvije 
konkurenca.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 66 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66a) Obstajajo velike razlike med 
reguliranimi tarifami gostovanja znotraj 
Unije in tarifami, ki nastanejo za 
uporabnike, ko potujejo zunaj Unije in so 
še vedno zelo visoke v primerjavi s cenami 
znotraj Unije. Ker ni doslednega pristopa 
k preglednosti in varnostnim ukrepom v 
zvezi z gostovanjem zunaj Unije, 
uporabniki ne poznajo dobro svojih 
pravic, kar jih pogosto odvrača od 
uporabe mobilne storitve v tujini. To 
neposredno škodljivo vpliva na razvoj 
notranjega trga za storitve gostovanja. 
Zato je treba ta problem obravnavati tako, 
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da uporabimo določeno mero preglednosti 
in varnostnih ukrepov za storitve 
gostovanja zunaj Unije.

Or. en

Obrazložitev

Ker so uporabniki še vedno v nevarnosti, da doživijo pretres ob seznanitvijo z računom za 
gostovanje v tretji državi, bi bilo treba uporabo določb o nekaterih ukrepih razširiti tudi na 
storitve gostovanja (govornega, SMS, podatkov) zunaj Unije. Predlog spremembe je del 
skupka temu namenjenih predlogov sprememb, drugi zadevni pa so:6, 8 do 9, 40 do 43, 46 
(deloma) in 47 do 50.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bi ločitev utegnila prinesti večjo preglednost nad cenami različnih mobilnih storitev, 
bi lahko privedla tudi do večje kompleksnosti tarif. Zato morajo domači ponudniki svoje 
uporabnike na jasen način obvestiti o možnosti, da izberejo alternativnega ponudnika storitev 
gostovanja. Poleg tega je treba uporabnikom zagotoviti razumljive in pregledne informacije v 
zvezi s cenami in značilnostmi storitev.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Mobilni operaterji bi morali svojim 
gostujočim porabnikom zagotoviti zlasti 

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

njihovim potrebam prilagojene informacije 
o tarifah za storitve podatkovnega 
gostovanja, ki veljajo za te porabnike, 
vsakič, ko ob vstopu v drugo državo prvič 
uporabijo storitve podatkovnega 
gostovanja. Te informacije bi bilo treba 
poslati na njihov mobilni telefon ali drugo 
mobilno napravo na način, ki je 
najprimernejši za preprost sprejem in 
razumevanje informacij.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev
Evropske uporabnike zdaj varuje avtomatična varovalka proti pretresom zaradi visokih 
računov podatkovnega gostovanja. Naročniki in predplačniki bi morali uživati enako raven 
varstva. Zaščitnega mehanizma za predplačnike ne bi smeli ukiniti.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev
Za obravnavo težav, ki jih je zaznal BEREC, bi bilo treba MMS izključiti iz opredelitve 
storitev gostovanja za podatkovne storitve, hkrati pa bi zanje morale veljati določbe o 
preglednosti.
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Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko so točke predloga Komisije v smeri (dvodelna IMSI), ki bi bila po poročevalčevem 
mnenju tehnično izvedljiv način spodbujanja uporabnikove izbire in konkurenčnosti, lahko pa 
imeli še druge načine, na primer kombinacijo enotne IMSI in lokalnega zunanjega dostopa, ki 
bi se kot celota utegnila izkazati za privlačnejša. Uredba bi morala biti načelno nevtralna, 
kar zadeva tehnična sredstva, ki se uporabljajo za izvedbo ločitve, tudi glede na možnost 
novih in učinkovitejših ter uspešnejših alternativnih metod v prihodnosti.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Cene medomrežnega povezovanja za 
zagotavljanje naprav za ločeno prodajo 
storitev gostovanja, določene v členu 5, so 
stroškovno naravnane.

Or. en

Obrazložitev

Premaknjeno iz člena 5, saj se cene za medomrežno povezovanje nanašajo na veleprodajne 
cene.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podrobnosti dostopa in medomrežnega povezovanja v okviru te uredbe bi morale biti skladne 
z Direktivo o dostopu 2002/19, da bi zmanjšali tveganja razlikujočih se tolmačenj, ki bi lahko 
nastala na primer z uvedbo posebne opredelitve dostopa v tej uredbi. Zadevne določbe 
Direktive o dostopu vključujejo obveznosti, povezane z nediskriminacijo in 
medobratovalnostjo. Glej predlog spremembe 17.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Zahtevek za veleprodajni gostujoči 
dostop operater omrežja dodeli tri mesece
po prejemu zahtevka. 

Or. en

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi enoten regulativni pristop 
za veleprodajni gostujoči dostop, BEREC v 
tesnem sodelovanju s Komisijo določi 
smernice za pogoje veleprodajnega dostopa 
z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja.

4. Da se zagotovi enoten regulativni pristop 
za veleprodajni gostujoči dostop, BEREC v 
šestih mesecih od sprejetja te uredbe v 
tesnem sodelovanju s Komisijo določi 
smernice za pogoje veleprodajnega dostopa 
z namenom zagotavljanja storitev 
gostovanja.



PE476.117v01-00 16/41 PR\885090SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Zadevne določbe členov 3 in 4 
(„Splošni okvir za dostop in medomrežno 
povezovanje“ in „Pravice in obveznosti za 
podjetja“), 9 in 10 („Obveznosti 
preglednosti“ ter „Obveznost 
nediskriminacije“) in 12 („Obveznosti 
dostopa do posebnih omrežnih naprav in 
njihova uporaba“) Direktive o dostopu se 
v nadaljevanju uporabljajo za dostop in 
medomrežno povezovanje.

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Od 1. julija 2014 domači ponudniki 
svojim naročnikom zagotovijo dostop do 
storitev govornega, SMS in podatkovnega 
gostovanja vseh medomrežno povezanih 
operaterjev.

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ponudniki uporabnike storitev gostovanja 
na jasen, razumljiv in lahko dostopen 
način obvestijo, da lahko prekinejo 
naročnino za obstoječe storitve gostovanja 
in storitve gostovanja izberejo pri 
alternativnemu ponudniku storitev 
gostovanja. Uporabniki storitev gostovanja 
lahko kadar koli izberejo alternativnega 
ponudnika v skladu s tretjim in četrtim 
odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki običajno niso najbolj pripravljeni priti na druge ponudbe. Da bi jim omogočili 
osveščeno izbiro, je treba od domačih ponudnikov svoje uporabnike na jasen in razumljiv 
način obvestiti o zamenjavah in možnosti, da izberejo alternativnega ponudnika storitev 
gostovanja.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Obdobje menjave med različnimi ponudniki gostovanja je predolgo in ne ustreza 
pričakovanjem uporabnikov. Zato bi morala biti mogoča menjava v največ treh delovnih 
dneh. V primeru, ko se uporabnik naroči na domači paket, ki vključuje cene gostovanja, ki se 
razlikujejo od evropske tarife, evropske tarife za SMS ali evropske tarife za prenos podatkov, 
je priporočeno trimesečno obdobje menjave predolgo in ne bi smelo biti daljše od dveh 
mesecev.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 22, ki obravnava primer ponudnika, ki ovira prehod k drugemu 
ponudniku.
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Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Nacionalni regulativni organi 
uporabljajo svoja pooblastila po členu 16, 
med drugimi zato, da bi zagotovili, da se 
ponudnike ustrezno kaznuje, tudi z 
obveznostjo izplačila odškodnine 
naročnikom, če se z naročnikovim 
preklopom na alternativnega ponudnika 
storitev gostovanja odlaša ali je drugače 
ovirano.

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot pri določbah Direktive o univerzalnih storitvah o prenosu številk in da bi se 
zagotovila doslednost s to direktivo, ponudnikov ne smemo zavezati, da olajšajo sklenitev 
pogodb s konkurenti (kar je odvisno tudi od tega, kako ravna alternativni ponudnik), ampak 
jih v primeru oviranja doletijo učinkovite sankcije.

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da se razvije enotni trg, so tehnične rešitve 
za mehanizem za ločeno prodajo storitev 
gostovanja zlasti v skladu z naslednjimi 
osnovnimi zahtevami:

Or. en

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izvajanje tehničnih rešitev poteka 
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istočasno po vsej Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) končni uporabniki bodo lahko ohranili 
obstoječo številko mobilnega telefona;

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) končni uporabniki bi morali imeti 
možnost enostavno in hitro preklopiti na 
alternativnega ponudnika storitev 
gostovanja ter menjati med alternativnimi 
ponudniki storitev gostovanj, hkrati pa 
ohraniti svojega domačega ponudnika;

Or. en

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) gostovanja državljanov Unije v tretjih 
državah ali državljanov tretjih držav v 
Uniji ne sme biti ovirano;

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo predlagane uredbe bi moralo ostati nevtralno, kar zadeva strukturno rešitev za 
ločitev. Glede na hiter tehnološki razvoj bi bilo prenagljeno spodbujati enotno rešitev, saj bi 
se v prihodnosti lahko našle primernejše. Predlog bi moral biti osredotočen na osnovne 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati tehnične rešitve, vključno s tem, da lahko uporabnik ohrani 
isto številko. Iz osnovnih zahtev in Direktive o dostopu sledi, da mora vsakršna rešitev 
omogočati največjo stopnjo medobratovalnosti, da bi se izognili tehnični prisili.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da se zagotovi ločena prodaja storitev 
gostovanja, operaterji zagotovijo, da 
naprave, ki izpolnjujejo zahteve iz 
odstavka 1, delujejo najpozneje do 1. julija 
2014. Končni uporabniki nimajo nobenih 
neposrednih stroškov zaradi uporabe 
naprave za ločeno prodajo storitev 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

BEREC po posvetovanju z zainteresirano 
javnostjo in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo v ustreznem času, tj. ne več kot 
tri mesece po sprejetju te uredbe, določi 

BEREC po posvetovanju z zainteresirano 
javnostjo in v tesnem sodelovanju s 
Komisijo v ustreznem času, tj. ne več kot 
tri mesece po sprejetju te uredbe, določi 
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smernice za usklajene tehnične rešitve za 
napravo za zagotavljanje ločenih storitev 
gostovanja ter za usklajene postopke za 
menjavo ponudnika storitev gostovanja. 
Komisija lahko ta rok na utemeljeno 
zahtevo BEREC podaljša.

smernice, ki izpolnjujejo osnovne zahteve, 
določene v odstavku 1, za usklajene 
tehnične rešitve za napravo za 
zagotavljanje ločenih storitev gostovanja 
ter za usklajene postopke za menjavo 
ponudnika storitev gostovanja. Komisija 
lahko ta rok na utemeljeno zahtevo 
BEREC podaljša.

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

Or. en

Obrazložitev

BEREC bi moral tesno spremljati izvajanje teh smernic in izdajati revidirane smernice, če 
ugotovi, da je treba izboljšati učinkovitost in uspešnost prvotnih smernic.

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Komisija je po posvetovanju z BEREC 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 18a, da bi uvedla 
usklajene tehnične rešitve za napravo za 
zagotavljanje ločenih storitev gostovanja 
in za usklajene postopke za menjavo 
ponudnika .

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili zakonsko zavezujoč akt, ki se bo neposredno uporabljal, se Komisija po 
posvetovanju z BEREC pooblasti (vendar ne zaveže) za sprejetje delegiranih aktov, da se 
zagotovijo enotni pogoji izvajanja naprave za ločeno prodajo. Komisija bi morala imeti 
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možnost, da hitro sprejme te delegirane akte.

Predlog spremembe 31
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 0,10  EUR na 
minuto.

Or. en

Predlog spremembe 32
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
oziroma 1. julija 2014  zniža na 0,07
oziroma  0,04  EUR. Ne glede na člen 19
znaša najvišja povprečna veleprodajna 
cena med veljavnostjo te uredbe 0,04 EUR.

Or. en
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Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 34
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 

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 
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tak prehod odloži do izteka določenega 
najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje 
tarife gostovanja, ki ni daljše od treh
mesecev.

tak prehod odloži do izteka določenega 
najkrajšega obdobja veljavnosti prejšnje 
tarife gostovanja, ki ni daljše od dveh 
mesecev.

Or. en

Predlog spremembe 35
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 in 1. julija 2014 na 
0,01 EUR. Brez poseganja v člen 19 znaša 
regulirana veleprodajna cena za 
zagotavljanje reguliranega gostujočega 
sporočila SMS med veljavnostjo te uredbe
0,01 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 36
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 

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 porabnik, 1. julija 2012 
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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.

zmanjša na 0,07 EUR, 1. julija 2013 na 
0,05 in 1. julija 2014 na 0,05. Brez 
poseganja v člen 19 znaša regulirana 
najvišja maloprodajna cena za SMS do 30. 
junija 2017 0,05 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 37
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 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 ni 
učinkovala v določenem najkrajšem 
obdobju največ dveh mesecev. Evrotarifa 
SMS se lahko vedno kombinira 
z evrotarifo.

Or. en

Predlog spremembe 38
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 0,25 EUR, od 1. julija 2013
0,15 EUR in od 1. julija 2014 0,10 EUR na 
megabajt prenesenih podatkov. Brez 
poseganja v člen 19 znaša najvišja 
povprečna veleprodajna cena za 
zagotavljanje reguliranih storitev 
podatkovnega gostovanja med veljavnostjo 
te uredbe 0,10 EUR na megabajt 
prenesenih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 40
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 

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 
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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.

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 dveh mesecev. 
Evrotarifa za podatkovno gostovanje se 
lahko vedno kombinira z evrotarifo za 
SMS in evrotarifo.

Or. en

Obrazložitev

Prehod na evrotarifo za prenos podatkov ali z nje bi moral biti izvedljiv v največ enem 
delovnem dnevu. V primeru, ko se uporabnik naroči na domači paket, ki vključuje cene 
gostovanja, ki se razlikujejo od evropske tarife, evropske tarife za sporočila SMS ali evropske 
tarife za prenos podatkov, je priporočeno trimesečno obdobje menjave predolgo in zato 
obdobje menjave ne bi smelo presegati dveh mesecev.

Predlog spremembe 41
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 
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veleprodajne cene za zadevne storitve 
gostovanja ne uporabljajo več. Komisija 
na podlagi tržnih podatkov, ki jih zbere 
BEREC, redno preverja, ali je ta pogoj 
izpolnjen, in če je izpolnjen, v seriji C 
Uradnega lista Evropske unije nemudoma 
objavi podatke, ki dokazujejo, da najvišje 
veleprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.
3. Če se po uvedbi ločene prodaje storitev 
gostovanja iz člena 5 in pred 1. julijem 
2016 povprečna maloprodajna cena na 
ravni Unije zniža na 75 % ali manj 
najvišje maloprodajne cene iz členov 7(2), 
9(2) in 12(2), se najvišja maloprodajna 
cena za zadevno storitev gostovanja ne 
uporablja več. Komisija na podlagi tržnih 
podatkov, ki jih zbere BEREC, redno 
preverja, ali je ta pogoj izpolnjen, in če je 
izpolnjen, v seriji C Uradnega lista 
Evropske unije nemudoma objavi 
podatke, ki dokazujejo, da najvišje 
veleprodajne cene za zadevno storitev ne 
veljajo več.
4. Zadevne najvišje cene se prenehajo 
uporabljati prvi dan v mesecu po objavi 
podatkov, ki dokazujejo, da so pogoji iz 
drugega oziroma tretjega odstavka 
izpolnjeni.

Or. en

Obrazložitev

Če se konkurenca razvija po pričakovanjih in se cene bistveno znižajo pod raven zaščitnih 
ukrepov, ti samodejno postanejo manj pomembni.  Možnost vnaprejšnjega zvišanja zgornje 
meje se zdi tehnično preveč zapletena, da bi jo lahko ustrezno oblikovali, predlog Komisije 
glede konkurenčnosti (75-odstotni prag) pa je nedodelan. Zaradi tega bi bilo treba možnost, 
da bi vnaprej dvignili zgornje meje, povezati s pregledom na podlagi člena 19 (za katerega se 
predlagata razširitev in vključitev zahteve o poročanju za BEREC, kar Komisija predlaga v 
členu 13(1).

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 14 – naslov



PE476.117v01-00 30/41 PR\885090SL.doc

SL

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 43
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Da se gostujočega 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, 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

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) pošiljanje gostujočih sporočil SMS iz 
obiskane države.
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Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prav tako vključujejo brezplačno številko 
iz drugega odstavka za pridobitev 
podrobnejših informacij in informacije 
o možnosti dostopa do storitev v sili 
z brezplačnim klicem na evropsko številko 
za klic v sili 112.

Prav tako vključujejo brezplačno številko 
iz odstavka 2 za pridobitev podrobnejših 
informacij in, če je to primerno,
informacije o možnosti dostopa do storitev 
v sili z brezplačnim klicem na evropsko 
številko za klic v sili 112.

Or. en

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Domači ponudniki zagotovijo, da so 
njihovi gostujoči porabniki pred sklenitvijo 
pogodbe in po njeni sklenitvi ustrezno 
obveščeni o cenah, ki veljajo za uporabo 
storitev podatkovnega gostovanja, na 
način, ki porabnikom 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 uporabljajo 
tako pri predplačniških kot pri naročniških 
razmerjih.

Or. en

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 49
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 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, ki ni 
država njegovega domačega omrežja, in 
prvič uporabi storitev podatkovnega 
gostovanja v tej državi. Zagotovijo se 
brezplačno, ko gostujoči porabnik prvič 
uporabi storitev podatkovnega gostovanja, 
z uporabo primernih sredstev, prilagojenih 
lažjemu prejemanju in razumevanju 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vsak domači ponudnik do 1. marca 2010 
vsem svojim gostujočim porabnikom 
ponudi možnost, da se prostovoljno in 
brezplačno odločijo za možnost prejemanja 
informacij o skupnem seštevku porabe, 
izražene v količini podatkov ali valuti, v 
kateri se izdajajo računi gostujočemu 
porabniku za maloprodajne storitve 
podatkovnega gostovanja, zagotovljene 
tako v Uniji kot zunaj nje, ki bo 
zagotovila, da skupna poraba takih 
maloprodajnih storitev podatkovnega 
gostovanja v določenem obdobju uporabe 
ne bo presegla določene finančne meje.
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Obrazložitev

Razširitev opozoril o omejitvi uporabe na ozemlja zunaj EU, da bi preprečili pretrese zaradi 
previsokih računov.

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ta člen se uporablja tudi za 
uporabnike, ki uporabljajo storitve 
podatkovnega gostovanja, ki jih domači 
ponudnik zagotavlja zunaj Unije.

Or. en

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, 
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 5 se prenese na Komisijo za 
obdobje veljavnosti te uredbe.
3. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem sočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
4. Delegirani akt začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v 
dveh mesecih od uradnega obvestila, ki 
sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega 
roka oba uradno obvestila Komisijo, da 
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mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se to 
obdobje podaljša za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Glede na izvajanje strukturnih sprememb leta 2014 bi bilo prezgodaj, če bi učinek na trg 
gostovanja ocenili že v letu 2015. Zaradi tega bi morala ocena potekati kasneje, nič prej kot 
leta 2016, da bi imeli boljšo predstavo o delovanju trga. Bistveno je, da se zgornje meje 
odpravijo samo, kadar je trg konkurenčen.

Predlog spremembe 54
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 in pričakovani prihodnjih trendi 
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;
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Predlog spremembe 55
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 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, uvesti 
dodatne ali podaljšati trajanje najvišjih 
veleprodajnih ali maloprodajnih cen iz 
členov od 6 do 9 in od 11 do 12.

Or. en

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Poleg tega Komisija po poročilu iz 
prvega odstavka Evropskemu parlamentu 
in Svetu vsaki dve leti poroča o delovanju 
te uredbe. Poročilo vključuje povzetek 
spremljanja zagotavljanja storitev 
gostovanja v  Uniji  ter oceno o napredku 
glede izpolnjevanja ciljev te uredbe, med 
drugim s sklicevanjem na zadeve iz prvega 
odstavka.“

3. Poleg tega Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu v dveh letih po [datum 
začetka veljavnosti te uredbe] predloži 
vmesno poročilo o delovanju te uredbe in 
nato poroča vsaki dve leti po poročilu iz 
prvega odstavka. Vsako poročilo vključuje 
povzetek spremljanja zagotavljanja storitev 
gostovanja v  Uniji  ter oceno o napredku 
glede izpolnjevanja ciljev te uredbe, med 
drugim s sklicevanjem na zadeve iz prvega 
odstavka.“

Or. en
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Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence 
na trgih gostovanja, BEREC redno zbira 
podatke o razvoju maloprodajnih in 
veleprodajnih cen storitev govornega, 
SMS in podatkovnega gostovanja. Ti 
podatki najmanj dvakrat letno sporočijo 
Komisiji. Komisija jih objavi.

Or. en

Obrazložitev

Pregled bi bilo treba odložiti za eno leto, da se omogoči celovita ocena razvoja konkurence 
na različnih segmentih trga gostovanja.  Poleg tega bi ga bilo treba razširiti, da bi bila 
Komisija obvezana obravnavati morebitno podaljšanje trajanja varnostnih zgornjih mej ali 
spremembe strukturnih ukrepov, poleg tega pa tudi poskrbeti za raznovrstnost varnostnih 
zgornjih mej, kadar jih ni mogoče odpraviti, ali uvesti dodatne strukturne ukrepe.  Komisijo 
bi morala usmerjati redna poročila, ki jih pripravi BEREC (določba, vzeta iz člena 13, kot ga 
predlaga Komisija).
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OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Milijoni državljanov v Evropi vsak dan uporabljajo mobilne telefone za telefoniranje, 
pošiljanje in prejemanje sporočil SMS ali za brskanje po spletu, število uporabnikov mobilnih 
internetnih storitev pa je vsak dan večje. S tem se nenehno povečuje tudi skupina morebitnih 
uporabnikov storitev gostovanja. V zadnji raziskavi Evrobarometra o gostovanju je na primer 
tri četrtine vprašanih odgovorilo, da so med zadnjim bivanjem v tujini uporabljali storitve 
zaključevanja klica, pošiljanja besedilnih sporočil ali brskanja po internetu.1

Ne glede na te težnje pa večina Evropejcev izklopi svoje mobilne storitve v tujini iz strahu 
pred visokimi računi. Državljani ob povratku iz tujine pogosto prejmejo strahotne račune za 
mobilne storitve, uporabljene v tujini. Glede podatkovnega gostovanja zgolj manjšina, 
19 odstotkov uporabnikov mobilnih komunikacij, ki v tujini z mobilnim telefonom brskajo po 
spletu, meni, da so cene pravične.2 Komisija pravi, da so trenutno povprečni stroški na 
megabajt več kot 2 EUR, v skrajnih primerih celo do 12 EUR.3 Za to nepravilnost je krivo 
predvsem dejstvo, da je na trgu gostovanja še vedno premalo konkurence. 

Previsoke tarife gostovanja in s tem majhna uporaba storitev gostovanja v EU niso koristni 
niti za potrošnika niti za evropsko gospodarstvo. Ta razvoj ni združljiv z načelom digitalnega 
evropskega notranjega trga. 

Ta predlog uredbe naj bi pomagal popraviti to stanje. Že v Evropski digitalni agendi4 iz leta 
2010 je Komisija določila cilj, da bi se do leta 2015 v veliki meri izenačile tarife mobilnih 
storitev pri gostovanju in znotraj države. To je Evropski parlament zahteval že leta in pozival 
Komisijo, naj na to vpliva z zakonodajnimi predlogi. 

II. Obstoječi pravni okvir in njegov vpliv na trg gostovanja

Že junija 2007 je Evropski parlament skupaj s Svetom sprejel prvo uredbo o gostovanju v 
javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti5, da bi pripomogel k nemotenemu 
delovanju notranjega trga in istočasno dosegel veliko mero varstva potrošnikov ter spodbujal 
konkurenco in preglednost na trgu. Komisija je leta 2008 ocenila učinek te uredbe in je 
ugotovila, da konkurenca še vedno ne deluje zadovoljivo. Zaradi tega je predložila nadaljnje 

                                               
1 Posebno poročilo Evrobarometra 356 o gostovanju 2010, februar 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Glej zgoraj.
3 Evropska komisija, „Vmesno poročilo o stanju razvoja storitev gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj 
Evropske unije“, junij 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:SL:PDF
4 Evropska komisija, „Evropska digitalna agenda“, maj 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:SL:PDF
5 Uredba (ES) št. 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:SL:NOT
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predloge za spremembo uredbe o gostovanju1. Te spremembe sta Evropski parlament in Svet 
sprejela junija 2009. Spremembe obsegajo časovno podaljšanje uredbe in razširitev področja 
uporabe na storitve za sporočila SMS in podatkovno gostovanje. Spremenjena uredba o 
gostovanju se izteče 30. junija 2012.

Trenutno veljavna uredba o gostovanju določa zgornje meje cen za glasovne storitve 
gostovanja in storitve gostovanja za sporočila SMS na veleprodajni in maloprodajni ravni. 
Zgornja meja cen je bila določena tudi pri podatkovnem gostovanju, a le na veleprodajni 
ravni. 

Nadalje so bila v korist potrošnikov uvedena pravila glede preglednosti. Tako morajo 
operaterji svojim uporabnikom poslati podatke o cenah gostovanja takoj, ko uporabnik vstopi 
v drugo državo članico. Zraven tega standardno velja zgornja meja stroškov za storitve 
podatkovnega gostovanja v višini 50 EUR za vse uporabnike, ki niso izbrali drugačne zgornje 
meje stroškov, da se preprečijo nepredvideni visoki računi.

Iz vmesnega poročila o stanju glede storitev gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj Evropske 
unije2, ki ga je Komisija predstavila julija 2011, izhaja, da so ponudniki mobilnih 
komunikacijskih storitev v EU sicer znižali tarife gostovanja v skladu z uvedenimi zgornjimi 
mejami cen v EU. Kljub temu pa uporabnikom še vedno ne ponujajo tarif, ki bi bile občutno 
nižje od najvišjih cen. Komisija to pripisuje dejstvu, da se konkurenca na trgu gostovanja ni 
dovolj razvila in še vedno obstajajo strukturni problemi. 

III. Predlog Komisije za prenovitev uredbe o gostovanju

Komisija s svojim predlogom uredbe predlaga dvotirni pristop, da bi zagotovila več 
konkurence. Poleg obstoječih zgornjih mej cen naj bi uvedli tudi strukturne ukrepe. 

1. Strukturni ukrepi

Predlog uredbe predvideva dva konkretna strukturna ukrepa, s pomočjo katerih naj bi se 
spoprijeli z izvirnim problemom pomanjkanja konkurence na trgu gostovanja v EU.
Poročevalka pozdravlja ta novi inovativni pristop, vendar meni, da so glede predlaganega 
izvajanja možne izboljšave.

a) Veleprodajni dostop do gostovanja

Alternativnim operaterjem, ki nimajo lastnega omrežja (na primer operaterjem navideznih 
mobilnih komunikacijskih omrežij), naj bi se olajšal vstop na trg gostovanj tako, da bi jim 
morali ponudniki omrežij v drugih državah članicah omogočiti dostop do svojih omrežij po 
reguliranih veleprodajnih cenah (tako imenovani veleprodajni dostop do gostovanja). To naj 
bi privedlo k večji konkurenci med operaterji na trgu gostovanj in tako ustvarilo več spodbud 
za ponudbo privlačnejših cen in storitev za uporabnike.
                                               
1 Uredba (ES) št. 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:SL:PDF
2 Evropska komisija, „Vmesno poročilo o stanju razvoja storitev gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj 
Evropske unije“, junij 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:SL:PDF
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Zato da se dostop do veleprodajne ravni v enaki meri zagotovi vsem alternativnim 
operaterjem, bi bilo treba po mnenju poročevalke ukrep za omogočanje dostopa dopolniti z 
obvezo nediskriminacije. S tem bi bil ta ukrep skladen s tistimi iz direktive o dostopu1 iz 
leta 2002. Obveza omogočanja dostopa lahko prinese želeni uspeh samo, če bi bili vsi 
omrežni operaterji obvezani, da vsa povpraševanja alternativnih operaterjev obravnavajo 
enako.

b) Ločena prodaja storitev gostovanja

Drugi strukturni ukrep se nanaša na maloprodajno raven: uporabniki naj bi v prihodnje tudi 
storitve gostovanja pridobili od drugega operaterja kot od svojega domačega ponudnika 
storitev. Tako bi lahko pri konkurenčnem operaterju sklenili od nacionalnih mobilnih 
komunikacijskih storitev ločeno, cenejšo pogodbo o gostovanju (tako imenovana „ločena 
prodaja storitev gostovanja“). 

Poročevalka meni, da ta ukrep ločitve načeloma služi svojemu namenu. Vprašljivo pa je, do 
kakšne mere bi bilo treba tehnično izvedbo opredeliti že v uredbi. Poročevalka meni, da bi 
moral glede na današnji hitri tehnološki razvoj Organ evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije v tesnem sodelovanju s Komisijo opredeliti profil za gostovanje v EU. V uredbi 
o gostovanju bi bilo treba oblikovati zgolj temeljna načela, ki jim bo morala ustrezati 
prihodnja tehnična rešitev (na primer ohranitev telefonske številke).

2. Zgornje meje cen

Dokler ne bodo strukturni ukrepi popolnoma učinkoviti in bo konkurenca vodila k ugodnim 
maloprodajnim cenam, bi bilo treba s predlogom urejanja postopoma uvesti znižanje 
veljavnih zgornjih mej cen na veleprodajni in maloprodajni ravni za glasovne storitve in 
storitve sporočil SMS ter prvič tudi zgornjo mejo pri maloprodajnih cenah za mobilne 
podatkovne storitve. Komisija predlaga, da naj bi od julija 2014 uporabniki gostovanja plačali 
največ 24 centov za minuto odhodnega klica, največ 10 centov za dohodni klic, največ 10 
centov za pošiljanje besedilnih sporočil ter največ 50 centov za megabajt ob prenosu podatkov 
ali brskanju po internetu v tujini.  

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da naj bi se prvič po vsej EU regulirale tudi zgornje meje cen 
za podatkovno gostovanje na maloprodajni ravni. Pri storitvah podatkovnega gostovanja je 
bilo leta 2009 mogoče zaznati več kot 40-odstotno rast.2 Glede na vedno večjo razširjenost 
pametnih telefonov in drugih ročnih naprav se bo ta trend verjetno nadaljeval. Uravnavanje 
stroškov za prenos podatkov v tujini je zato nujno potrebno. 

Vendar poročevalka meni, da zgornje meje cen, ki jih je predlagala Komisija, niso dovolj 
ambiciozne. Neodvisne raziskave kažejo, da so dejanski stroški operaterjev za opravljanje 
storitev gostovanja v evropskem povprečju daleč pod predlaganimi zgornjimi mejami na 
                                               
1 Direktiva 2002/19/ES, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:DE:PDF
2 Evropska komisija, „Vmesno poročilo o stanju razvoja storitev gostovanja v mobilnih omrežjih znotraj 
Evropske unije“, junij 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:SL:PDF
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veleprodajni ravni.1 Poročevalki se zlasti predlagane maloprodajne cene za storitve 
podatkovnega gostovanja zdijo izjemno previsoke. Marž, ki so štiri- do petkrat višje od 
veleprodajne cene, ni mogoče upravičiti.

Poročevalka zato zagovarja nižje zgornje meje cen na veleprodajni in maloprodajni ravni za 
glasovne storitve, storitve sporočil SMS in predvsem storitve podatkovnega gostovanja. 
Istočasno pa upošteva, da mora biti operaterjem zagotovljena zadostna marža kot nadomestilo 
za naložbe v izgradnjo omrežja. 

3. Ukrepi za izboljšanje preglednosti in varstva potrošnikov

Veljavna uredba o gostovanju vsebuje vrsto pravil glede preglednosti, ki so prispevala k 
primerni ravni varstva potrošnikov. Poleg sporočanja tarif gostovanja, ki veljajo za glasovne
storitve, storitve sporočil SMS in storitve podatkovnega gostovanja ob vstopu v mobilno 
omrežje operaterja druge države, je bila na primer uvedena zapora, pri kateri se morajo 
uporabniki odločiti, ali želijo še naprej uporabljati storitve podatkovnega gostovanja, ko ob 
uporabi mobilnih internetnih storitev dosežejo določeno zgornjo mejo stroškov.

Po mnenju poročevalke pa bi bilo treba poleg uvedbe novih strukturnih ukrepov opredeliti 
dodatne ukrepe za preglednost. Najprej so potrebne razumljive informacije o novih možnostih 
in tarifah, ki bodo uporabnikom na voljo zaradi ukrepa ločitve. Poročevalka se zavzema za to, 
da bi se pogodbe o gostovanju v prihodnosti oblikovale in sestavile pregledno in preprosto. 

Glede opozorila pred visokimi računi poročilo predvideva, da je opozorilo nujno, kadar se 
storitve uporabljajo zunaj EU. Zraven tega to opozorilo v prihodnje ne bo vključevalo zgolj 
stroškov podatkovnega gostovanja, ampak tudi izdatke za glasovne storitve in storitve 
sporočil SMS. Nenazadnje bi morala ta opozorila veljati tudi za naročnike, ne zgolj za 
uporabnike predplačniških storitev.

                                               
1 Gerek, „MTR Benchmark snapshot“, januar/julij 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf in 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


