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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalka obžaluje, da je bila uredba za povezano celino predlagana tako pozno, saj se bo 
mandat Evropskega parlamenta kmalu iztekel. Telekomunikacijski sektor in storitve, ki se 
zagotavljajo prek elektronskih komunikacijskih omrežij, so za dolgoročno konkurenčnost
Evropske unije temeljnega pomena. Rok, določen za pregled zakonodajnega dokumenta, ki bi 
lahko tako odločilno vplival na mobilno gospodarstvo in torej na naše gospodarstvo kot 
celoto, ni uresničljiv.

Evropski parlament bi moral imeti možnost zahtevati temeljito oceno učinka predlagane 
uredbe, ki bi jo opravile njegove službe, na voljo pa bi moral imeti tudi dovolj časa za 
izvedbo obširnega javnega posvetovanja. Poročevalkino pozornost je pritegnilo tudi kritično 
stališče organa BEREC do predloga Evropske komisije. 

Nazadnje bi želela poročevalka v uvodu še poudariti, da gospodarski subjekti potrebujejo 
podporno okolje in pravno varnost. Zato jo je presenetilo, da je Evropska komisija le leto dni 
po sprejetju uredbe o gostovanju III predložila nov predlog o mednarodnem gostovanju.

Kar zadeva mnenje Odbora za pravne zadeve, se je poročevalka osredotočila na spodaj 
navedena tri področja.

Prva pripomba zadeva enotno odobritev EU. S tem se ustvarja dodatna regulativna raven, ne 
da bi bilo zadovoljivo dokazano, da je taka shema potrebna. Poročevalka meni, da je mogoče 
nepotrebne ovire pri zagotavljanju čezmejnih storitev odpraviti z boljšim usklajevanjem med 
nacionalnimi regulativnimi organi in znotraj organa BEREC, na primer z izoblikovanjem 
usklajene predloge za obveščanje. Zato predlaga črtanje poglavja 2 predlagane uredbe in vnos 
sprememb v Direktivo 2002/20/ES (o odobritvi).

Druga pripomba zadeva nevtralnost omrežja. Poročevalka predlaga, da se operaterjem prizna 
možnost, da ponudijo specializirane storitve – končnim uporabnikom pa, da take storitve 
izkoristijo –, če te ne znižujejo splošne kakovosti storitev dostopa do interneta. Dovoljeni bi 
morali biti tudi ukrepi za ustrezno upravljanje prometa, pri čemer je treba upoštevati različne 
pravne sisteme držav članic, potrošnikom pa zagotoviti dostop do odprtega interneta.

Tretja pripomba se nanaša na pravice končnih uporabnikov. Poročevalka predlaga črtanje 
členov 25 do 30, saj popolna uskladitev ne bi bila v korist potrošnikov. Predlagata se 
sprememba Direktive 2002/22/ES (o univerzalni storitvi) in posodobitev nekaterih z njo 
določenih pravic. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ne glede na to, kako se ponudnik 
odloči, da bo upravljal elektronska 
komunikacijska omrežja ali zagotavljal 
čezmejne elektronske komunikacijske 
storitve, bi moral biti regulativni režim, ki 
se uporablja za evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij, nevtralen glede 
poslovnih odločitev, ki so osnova za 
organizacijo nalog in dejavnosti v državah 
članicah. Zato bi se morala matična 
država članica evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij ne glede na 
korporativno strukturo podjetja šteti za 
državo članico, v kateri se sprejemajo 
strateške odločitve v zvezi z 
zagotavljanjem elektronskih 
komunikacijskih omrežij ali storitev. 

črtano

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Enotna odobritev EU bi morala 
temeljiti na splošni odobritvi v matični 
državi članici. Zanjo ne bi smeli veljati 
pogoji, ki se že uporabljajo na podlagi 
druge obstoječe nacionalne zakonodaje, ki 
ni specifična za sektor elektronskih 
komunikacij. Poleg tega bi morale 
določbe te uredbe in Uredbe (EU) št. 
531/2012 veljati tudi za ponudnike 
evropskih elektronskih komunikacij.

črtano
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Večina pogojev, specifičnih za sektor, 
na primer glede dostopa do omrežij, 
varnosti in celovitosti omrežij ali dostopa 
do storitev v sili, je močno vezana na kraj, 
kjer se nahaja omrežje ali zagotavlja 
storitev. Zato lahko za evropskega 
ponudnika elektronskih komunikacij 
veljajo pogoji, ki se uporabljajo v državah 
članicah, v katerih posluje, razen če ta 
uredba določa drugače.

črtano

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Če države članice od sektorja 
zahtevajo, da prispeva k financiranju 
obveznosti univerzalne storitve in 
upravnih stroškov nacionalnih 
regulativnih organov, bi morali biti merila 
in postopki za porazdelitev prispevkov 
sorazmerni in nediskriminacijski do 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij, da se prepreči oviranje 
čezmejnega vstopa na trg, zlasti novih 
tržnih udeležencev in manjših 
operaterjev; pri prispevkih posameznih 
podjetij bi zato morala biti upoštevana 
tržni delež v smislu prometa, ustvarjenega 
v zadevni državi članici, in prag de 
minimis.

črtano
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zagotoviti je treba, da v podobnih 
okoliščinah različne države članice 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij ne diskriminirajo in da se na 
enotnem trgu uporabljajo med seboj 
usklajene regulativne prakse, zlasti pri 
ukrepih, ki spadajo v področje uporabe 
člena 15 ali 16 Direktive 2002/21/ES ali 
člena 5 ali 8 Direktive 2002/19/ES. 
Evropski ponudniki elektronskih 
komunikacij bi zato morali imeti pravico 
do enake obravnave v različnih državah 
članicah v objektivno enakih situacijah, s 
čimer bi se omogočilo bolj integrirano 
večozemeljsko poslovanje. Poleg tega bi 
morali biti v takih primerih v Uniji 
vzpostavljeni posebni postopki za pregled 
osnutkov sklepov o ukrepih po členu 7a 
Direktive 2002/21/ES, da bi se izognili 
neupravičenim razhajanjem v 
obveznostih, ki se za evropske ponudnike 
elektronskih komunikacij uporabljajo v 
različnih državah članicah. 

črtano

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Med matično državo članico in vsako 
državo članico gostiteljico evropskih 
ponudnikov elektronskih komunikacij bi 
bilo treba razporediti regulativne in 
nadzorne pristojnosti, da se zmanjšajo 
ovire za vstop in hkrati zagotovi, da ti 
ponudniki ustrezno upoštevajo veljavne 
pogoje za zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev in omrežij. 

črtano



AD\1016128SL.doc 7/61 PE524.714v02-00

SL

Medtem ko bi moral vsak nacionalni 
regulatorni organ nadzorovati 
izpolnjevanje pogojev, ki se uporabljajo 
na njegovem ozemlju v skladu z 
zakonodajo Unije, vključno s pomočjo 
sankcij in vmesnih ukrepov, bi zato moral 
samo nacionalni regulativni organ v 
matični državi članici imeti pravico, da 
začasno prekliče ali umakne pravice 
evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij do zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev v vsej Uniji ali njenem delu. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Radiofrekvenčni spekter je javna 
dobrina in bistven vir za notranji trg 
mobilnih, brezžičnih širokopasovnih in 
satelitskih komunikacij v Uniji. Razvoj 
brezžičnih širokopasovnih komunikacij 
prispeva k izvajanju Evropske digitalne 
agende, zlasti k doseganju cilja glede 
zagotavljanja dostopa do širokopasovne 
povezave s hitrostjo najmanj 30 Mb/s do 
leta 2020 za vse državljane Unije ter 
zagotavljanja največje možne hitrosti in 
zmogljivosti širokopasovnih povezav v 
Uniji. Vendar Unija pri širjenju in gostoti 
zadnje generacije brezžičnih 
širokopasovnih tehnologij, ki so potrebne 
za doseganje navedenih ciljev politike, 
zaostaja za drugimi pomembnimi 
svetovnimi regijami, kot so Severna 
Amerika, Afrika in deli Azije,. Postopek 
izdajanja odobritev in zagotavljanja 
razpoložljivosti pasu 800 MHz za 
brezžične širokopasovne komunikacije je 
razdrobljen, saj več kot polovica države 
članice zaprosi za odstopanje ali tega iz 
drugih razlogov ne stori do roka iz 
programa za politiko radiofrekvenčnega 

črtano
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spektra (RSPP) iz Odločbe 243/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta, kar 
priča o nujnosti ukrepanja v okviru 
RSPP. Ukrepi Unije za uskladitev pogojev 
glede razpoložljivosti in učinkovite 
uporabe radiofrekvenčnega spektra za 
brezžične širokopasovne komunikacije v 
skladu z Odločbo 676/2002/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ne 
zadostujejo za odpravo tega problema.

___________

Sklep št. 243/2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 
o vzpostavitvi večletnega programa 
politike radijskega spektra, UL L 81, 
21.3.2012.

Odločba št. 676/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 
o regulativnem okviru za politiko 
radijskega spektra v Evropski skupnosti 
(Odločba o radijskem spektru) (UL L 108, 
24.4.2002, str. 1).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Glede na postopno migracijo na AIPN 
omrežja pomanjkanje razpoložljivih 
povezljivostnih izdelkov, ki temeljijo na 
protokolu IP za različne razrede storitev z
zagotovljeno kakovostjo storitev, ki znotraj 
držav članic in med njimi omogočajo 
komunikacijske poti po omrežnih 
domenah in prek meja omrežij, ovira 
razvoj aplikacij, ki so odvisne od dostopa 
do drugih omrežij, s čimer se omejujejo 
tehnološke inovacije. Poleg tega se tako 
onemogoča obsežnejše širjenje 
učinkovitosti, ki je povezana z 
upravljanjem in zagotavljanjem omrežij 

(36) Glede na postopno migracijo na AIPN 
omrežja bi lahko pomanjkanje 
razpoložljivih povezljivostnih izdelkov, ki 
temeljijo na protokolu IP za različne 
razrede storitev z določeno kakovostjo 
storitev v zaprtih komunikacijskih 
omrežjih z uporabo internetnega 
protokola s strogim nadzorom dostopa 
oviralo razvoj storitev, ki so za ustrezno 
delovanje odvisne od te določene
kakovosti. Zato je potreben usklajen 
pristop k zasnovi in razpoložljivosti teh 
storitev, vključno z zaščitnimi ukrepi, ki 
zagotavljajo, da okrepljena kakovost ni 



AD\1016128SL.doc 9/61 PE524.714v02-00

SL

na podlagi IP in povezljivostnih izdelkov z 
zagotovljeno ravnjo kakovosti storitev, 
zlasti večjo varnostjo, zanesljivostjo in 
prilagodljivostjo, stroškovno 
učinkovitostjo in hitrejšim zagotavljanjem 
storitev, kar prinaša koristi omrežnim 
operaterjem, ponudnikom storitev in 
končnim uporabnikom. Zato je nujno
potreben usklajen pristop k oblikovanju in 
dostopnosti teh izdelkov pod razumnimi 
pogoji, po potrebi vključno z navzkrižnim 
zagotavljanjem med zadevnimi podjetji 
elektronskih komunikacij.

funkcionalno enaka ali na škodo 
zmogljivosti, dostopnosti ali kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev ali 
zmanjšuje konkurenco, inovacije ali 
nevtralnost omrežja.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 
uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
aplikacij ter ponudnikov internetnih 
storitev. Obstoječi regulativni okvir je 
namenjen spodbujanju možnosti za končne 
uporabnike, da imajo dostop do informacij 
in jih razširjajo ali da uporabljajo aplikacije 
in storitve po lastni izbiri. Nedavno pa je 
poročilo Organa evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC) o 
upravljanju spletnega prometa, objavljeno 
maja 2012 v študiji o delovanju trga 
internetnega dostopa in njegovem 
zagotavljanju z vidika potrošnikov, ki jo je 
naročila Izvajalska agencija za zdravje in 
potrošnike in je bila objavljena decembra 
2012, pokazalo, da je znatno število 
končnih uporabnikov oškodovanih zaradi 
praks upravljanja spletnega prometa, ki 
onemogočajo ali upočasnjujejo določene 
aplikacije. Za odpravo teh trendov so 
potrebna jasna pravila na ravni Unije, da bi 
internet ostal odprta platforma in da se 

(45) Internet se je v preteklih desetletjih 
razvijal kot odprta platforma za inovacije z 
majhnimi ovirami za dostop končnih 
uporabnikov, ponudnikov vsebin in 
aplikacij ter ponudnikov internetnih 
storitev. Pristno enako obravnavo in 
nediskriminacijo pri posredovanju 
paketov podatkov ne glede na vsebino, 
storitev, aplikacijo, izvor ali cilj je treba 
zakonsko zaščititi v vsej EU, da bi trajno 
zagotovili, da lahko načeloma vsi 
internetni uporabniki dostopajo do vseh 
spletnih vsebin, storitev ali aplikacij ali jih 
zagotavljajo. Za operaterje dostopovnih 
omrežij velja splošna obveznost, da pakete 
podatkov posredujejo tako, da 
uporabnikom zagotovijo storitve prenosa 
ustrezne kakovosti, ki se ves čas 
prilagajajo tehnološkemu napredku ne 
glede na izvor, cilj ali naravo prenesene 
vsebine, storitev in aplikacij. Odprtost in 
nediskriminacijska narava interneta sta 
ključnega pomena za spodbujanje 
inovacij in gospodarske učinkovitosti. Te 
bistvene značilnosti pripomorejo k 
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prepreči razdrobljenost enotnega trga 
zaradi ukrepov posameznih držav članic.

zagotavljanju svobodnega in raznolikega 
izražanja v medijih in na kulturnem 
področju. Obstoječi regulativni okvir je 
namenjen spodbujanju možnosti za končne 
uporabnike, da imajo dostop do informacij 
in jih razširjajo ali da uporabljajo aplikacije 
in storitve po lastni izbiri. Nedavno pa je 
poročilo Organa evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC) o 
upravljanju spletnega prometa, objavljeno 
maja 2012 v študiji o delovanju trga 
internetnega dostopa in njegovem 
zagotavljanju z vidika potrošnikov, ki jo je 
naročila Izvajalska agencija za zdravje in 
potrošnike in je bila objavljena decembra 
2012, pokazalo, da je znatno število 
končnih uporabnikov oškodovanih zaradi 
praks upravljanja spletnega prometa, ki 
onemogočajo ali upočasnjujejo določene 
aplikacije. Za odpravo teh trendov so 
potrebna jasna pravila na ravni Unije, da bi 
internet ostal odprta platforma in da se 
prepreči razdrobljenost enotnega trga 
zaradi ukrepov posameznih držav članic.
Razvoj drugih izdelkov in storitev ne bi 
smel ovirati ali omejevati odprtega 
interneta, ki deluje izključno na podlagi 
načela najboljših prizadevanj.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Ta uredba ne vpliva na Direktivo 
2002/58/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi 
osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na 
področju elektronskih komunikacij 
(Direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah).
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Poleg tega ponudniki vsebin, aplikacij 
in storitev povprašujejo po zagotavljanju 
prenosnih storitev, ki temeljijo na prožnih
parametrih kakovosti, vključno z nižjimi 
prednostnimi ravnmi za časovno 
neodvisen spletni promet. Možnost 
ponudnikov vsebin, aplikacij in storitev, da 
se s ponudniki javnih elektronskih
komunikacij pogajajo o takšni
prilagodljivi ravni kakovosti storitve, je 
nujno potrebna za zagotavljanje 
specializiranih storitev, pričakuje pa se, 
da bo imela pomembno vlogo pri razvoju 
novih storitev, kakršne so komunikacije 
stroj-stroj. Hkrati bi morali taki dogovori 
ponudnikom javnih elektronskih 
komunikacij omogočiti, da bolje 
uravnotežijo spletni promet in preprečijo 
preobremenjenost omrežja. Ponudnikom 
vsebin, aplikacij in storitev ter 
ponudnikom javnih elektronskih 
komunikacij bi zato moralo biti 
omogočeno, da prosto sklepajo sporazume 
o specializiranih storitvah z opredeljenimi 
ravnmi kakovosti storitve, če takšni 
sporazumi bistveno ne poslabšajo splošne 
kakovosti internetnih dostopovnih
storitev.

(50) Poleg tega ponudniki vsebin, aplikacij 
in storitev povprašujejo po zagotavljanju 
prenosnih storitev, ki temeljijo na 
parametrih kakovosti. Za zagotavljanje 
specializiranih storitev v zaprtih omrežjih 
je nujno, da imajo ponudniki vsebin, 
aplikacij in storitev možnost, da se s 
ponudniki javnih elektronskih storitev
pogajajo o takšni posebni ravni kakovosti 
storitve za omejeno skupino uporabnikov. 
To bo verjetno igralo pomembno vlogo pri 
razvoju novih storitev, kakršne so 
komunikacije stroj-stroj. Specializirane
storitve ne smejo zmanjšati kakovosti 
odprtega internetnega dostopa, prav tako 
pa se ne smejo tržiti ali uporabljati kot 
nadomestek za internet. Dovoljene so 
samo, če obstaja tehnična in dejanska 
potreba, ki presega lastne ekonomske 
interese, po zagotavljanju kritičnih 
aplikacij v realnem času določene 
kakovosti. Če ponudniki omrežnega 
dostopa ponujajo ali tržijo specializirane 
storitve, morajo zagotoviti tudi odprto 
internetno dostopovno storitev iz uvodne 
izjave (45). Za vse storitve odprtega 
interneta velja načelo „po najboljših 
prizadevanjih“.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Nacionalni regulativni organi imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju, da lahko 
končni uporabniki svobodo do internetnega 

(51) Nacionalni regulativni organi imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju, da lahko 
končni uporabniki svobodo do internetnega 
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dostopa tudi dejansko izvajajo.
Nacionalnim regulativnim organom bi bilo
zato treba naložiti obveznost spremljanja in 
poročanja, poskrbeti pa bi morali tudi, da 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
spoštujejo določbe ter zagotavljajo 
nediskriminacijske internetne dostopovne 
storitve visoke kakovosti, ki jih 
specializirane storitve niso poslabšale. Pri 
oceni morebitnega splošnega poslabšanja 
internetnih dostopovnih storitev bi morali 
nacionalni regulativni organi upoštevati 
parametre kakovosti, npr. časovne načrte in 
zanesljivostne parametre (prehodni čas, 
trepetanje in izguba paketa), ravni in 
učinke prezasedenosti omrežja, dejanske 
hitrosti v primerjavi z oglaševanimi, 
zmogljivost internetnih dostopovnih 
storitev v primerjavi s specializiranimi 
storitvami ter kakovost, kot jo dojemajo 
končni uporabniki. Nacionalne regulativne 
organe bi bilo treba pooblastiti, da vsem 
posameznim ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij naložijo zahteve 
glede minimalne kakovosti storitev, če je to 
nujno, da se prepreči splošno poslabšanje 
kakovosti internetnih dostopovnih storitev.

dostopa tudi dejansko izvajajo.
Nacionalnim regulativnim organom bi bilo 
zato treba naložiti obveznost spremljanja in 
poročanja, poskrbeti pa bi morali tudi, da 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
spoštujejo določbe ter zagotavljajo 
nediskriminacijske internetne dostopovne 
storitve visoke kakovosti, ki jih 
specializirane storitve niso poslabšale.
Nacionalni regulativni organi bi morali 
vzpostaviti jasne in razumljive mehanizme 
za obveščanje in povračila škode za 
končne uporabnike, ki so žrtve 
diskriminacije, omejitev ali motenj spletne 
vsebine, storitev ali aplikacij. Pri oceni 
morebitnega splošnega poslabšanja 
internetnih dostopovnih storitev bi morali 
nacionalni regulativni organi upoštevati 
parametre kakovosti, npr. časovne načrte in 
zanesljivostne parametre (prehodni čas, 
trepetanje in izguba paketa), ravni in 
učinke prezasedenosti omrežja, dejanske 
hitrosti v primerjavi z oglaševanimi, 
zmogljivost internetnih dostopovnih 
storitev v primerjavi s specializiranimi 
storitvami ter kakovost, kot jo dojemajo 
končni uporabniki. Nacionalne regulativne 
organe bi bilo treba pooblastiti, da vsem 
posameznim ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij naložijo zahteve 
glede minimalne kakovosti storitev, če je to 
nujno, da se prepreči splošno poslabšanje 
kakovosti internetnih dostopovnih storitev.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) imajo ponudniki storitev in omrežij 
elektronskih komunikacij možnost vlagati 
v nove, izboljšane in visokozmogljive 
infrastrukture, ki prispevajo k splošni 
konkurenčnosti Unije, in možnost inovacij 
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na tem področju.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) da bi spodbujali vzdržno konkurenco 
na enotnem trgu in globalno 
konkurenčnost Unije ter zmanjšali 
sektorsko tržno ureditev glede na to, kdaj 
se ti cilji dosežejo; 

črtano

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) da bi spodbujali naložbe in inovacij v 
nove in okrepljene visokozmogljive 
infrastrukture, ki segajo po vsej Uniji in 
ki lahko zadovoljijo spreminjajoče se 
povpraševanje končnih uporabnikov; 

črtano

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) enotno odobritev EU za evropske 
ponudnike elektronskih komunikacij; 

črtano
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nadaljnjo konvergenco regulativnih 
pogojev glede potrebnosti in 
sorazmernosti ukrepov, ki jih evropskim 
ponudnikom elektronskih komunikacij 
naložijo regulativni nacionalni organi;

črtano

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) uskladitev pravil za pravice končnih 
uporabnikov in spodbujanje učinkovite 
konkurence na maloprodajnih trgih in s 
tem oblikovanje evropskega prostora 
potrošnikov za elektronske komunikacije;

(e) dodatne pravice za končne uporabnike 
poleg tistih iz Direktive 2002/22/ES ter
spodbujanje učinkovite konkurence na 
maloprodajnih trgih in s tem oblikovanje 
evropskega prostora potrošnikov za 
elektronske komunikacije;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „enotna odobritev EU“ pomeni pravni 
okvir, ki se uporablja za evropske 
ponudnike elektronskih komunikacij po 
vsej Uniji na podlagi splošne odobritve v 
matični državi članici in v skladu s to 
uredbo; 

črtano
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „matična država članica“ pomeni 
državo članico, v kateri ima evropski 
ponudnik elektronskih komunikacij 
glavni sedež. 

črtano

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „glavni sedež“ pomeni kraj sedeža v 
državi članici, v kateri se sprejemajo 
glavne odločitve o naložbah in načinu 
zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih storitev ali omrežij v 
Uniji;

črtano

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „država članica gostiteljica“ pomeni 
državo članico, ki ni matična država 
članica in v kateri evropski ponudnik 
elektronskih komunikacij zagotavlja 
elektronska komunikacijska omrežja ali 
storitve; 

črtano

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „povezljivostni izdelek z zagotovljeno 
kakovostjo storitev (ASQ)“ pomeni 
izdelek, ki se zagotovi na izmenjavi IP in 
ki strankam omogoča, da vzpostavijo 
komunikacijsko povezavo IP med točko za 
medomrežno povezovanje in eno ali več 
fiksnimi omrežnimi priključnimi točkami, 
ter ki na podlagi posebnih parametrov 
opredeljenim ravnem omrežne 
zmogljivosti med koncema omogoča 
zagotavljanje posebnih storitev končnim 
uporabnikom na podlagi oskrbovanja z 
določeno zagotovljeno kakovostjo storitev;

črtano

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) „internetna dostopovna storitev“ 
pomeni javno razpoložljivo elektronsko 
komunikacijsko storitev, ki omogoča 
povezavo z internetom in s tem povezavo 
med skoraj vsemi končnimi točkami, 
povezanimi z internetom, ne glede na 
omrežno tehnologijo, ki se uporablja;
države članice naložijo razumne 
minimalne zahteve glede kakovosti 
internetne dostopovne storitve, ki jih 
morajo ves čas prilagajati tehnološkemu 
napredku; internetna dostopovna storitev 
končnim uporabnikom omogoča uporabo 
katere koli aplikacije, ki temelji na 
internetu, v skladu z načelom najboljšega 
prizadevanja; edino dovoljeno odstopanje 
od tega načela je sorazmerno in 
upravičeno upravljanje prometa, če so 
pogoji njegove uporabe jasno opredeljeni;
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2a – odstavek 2 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) „specializirana storitev“ pomeni 
elektronsko komunikacijsko storitev ali 
katero koli drugo storitev, ki se zagotavlja 
z internetnim protokolom in se upravlja v 
zaprtih elektronskih komunikacijskih 
omrežjih ob nadzoru dostopa, pri čemer
omogoča dostop do specifičnih vsebin, 
aplikacij ali storitev oz. do kombinacije le-
teh ter temelji na obširni uporabi 
upravljanja prometa z namenom 
zagotoviti ustrezne značilnosti storitve;
taka storitev se ne trži ali splošno uporablja 
kot nadomestek za internetno dostopovno 
storitev;

Obrazložitev

Opredelitev temelji na smernicah organa BEREC za kakovost storitev v okviru nevtralnosti 
omrežja.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 – Svoboda zagotavljanja 
elektronskih komunikacij v vsej Uniji

črtano

1. 1. Evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij ima pravico do zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev v vsej Uniji ter do uresničevanja 
pravic, povezanih z zagotavljanjem takih 
omrežij in storitev, v vsaki državi članici, v 
kateri posluje na podlagi enotne odobritve 
EU, za katero veljajo le zahteve o 
uradnem obveščanju iz člena 4.

2. Če v tej uredbi ni določeno drugače in 
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brez poseganja v Uredbo (EU) št. 
531/2012, za evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij veljajo pravila 
in pogoji, ki se uporabljajo v vsaki zadevni 
državi članici v skladu s pravom Unije. 

3. Z odstopanjem od člena 12 Direktive 
2002/20/ES se lahko od vsakega 
evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij zahteva, da plača upravne 
pristojbine, veljavne v državi članici 
gostiteljici, samo če njegov letni promet 
storitev elektronskih komunikacij v 
navedeni državi članici znaša več kot 
0,5 % skupnega nacionalnega prometa 
elektronskih komunikacij. Pri 
zaračunavanju teh pristojbin se upošteva 
samo promet storitev elektronskih 
komunikacij v zadevni državi članici.

4. Z odstopanjem od člena 13(1)(b) 
Direktive 2002/22/ES se lahko 
evropskemu ponudniku elektronskih 
komunikacij zaračunajo pristojbine za 
delitev neto stroškov obveznosti 
zagotavljanja univerzalne storitve v državi 
članici gostiteljici, samo če njegov letni 
promet storitev elektronskih komunikacij 
v navedeni državi članici znaša več kot 
3 % skupnega nacionalnega prometa 
elektronskih komunikacij. Pri 
zaračunavanju teh pristojbin se upošteva 
samo promet storitev elektronskih 
komunikacij v zadevni državi članici.

5. Nacionalni regulativni organi različnih 
držav članic evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij v objektivno 
enakovrednih situacijah obravnavajo 
enako.

6. V primeru spora med podjetji, v 
katerega je vključen evropski ponudnik 
elektronskih komunikacij in ki se nanaša 
na obveznosti, ki se uporabljajo po
direktivah 2002/19/ES, 2002/20/ES, 
2002/21/ES in 2002/22/ES, tej uredbi ali 
Uredbi (EU) št. 531/2012 v državi članici 
gostiteljici, se lahko evropski ponudnik 
elektronskih komunikacij posvetuje z 
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nacionalnim regulativnim organom v 
matični državi članici, ki lahko poda 
mnenje, s čimer zagotovi razvoj med seboj 
skladnih regulativnih praks. Nacionalni 
regulativni organ v državi članici 
gostiteljici pri odločanju o sporu čim bolj 
upošteva mnenje nacionalnega 
regulativnega organa matične države 
članice. 

7. 7. Evropski ponudniki elektronskih 
komunikacij, ki imajo na dan začetka 
veljavnosti te uredbe pravico do 
zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev v več 
kot eni državi članici, najpozneje do 1. 
julija 2016 predložijo uradno obvestilo iz
člena 4.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 – Postopek uradnega obveščanja 
evropskih ponudnikov elektronskih 
komunikacij

črtano

1. 1. Evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij pristojnemu nacionalnemu 
regulativnemu organu matične države 
članice pred opravljanjem dejavnosti v 
najmanj eni državi članici predloži eno 
samo uradno obvestilo v skladu s to 
uredbo.

2. Uradno obvestilo vsebuje izjavo o 
zagotavljanju ali nameri zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev, vsebovati pa mora tudi izključno 
naslednje informacije: 

(a) ime ponudnika, njegov pravni status in 
obliko, številko vpisa v register, kraj 
registracije ponudnika v trgovinski ali 
podoben javni register, naslov glavnega 
sedeža, kontaktno osebo, kratek opis 



PE524.714v02-00 20/61 AD\1016128SL.doc

SL

omrežij ali storitev, ki jih zagotavlja 
oziroma namerava zagotavljati, vključno z 
identifikacijo matične države članice; 

(b) države članice gostiteljice, v katerih 
neposredno ali prek podrejenih podjetij 
zagotavlja oziroma namerava zagotavljati 
storitve in omrežja, pri čemer pri 
hčerinskih podjetjih navede ime, pravni 
status in obliko, naslov, številko vpisa v 
register, kraj vpisa v trgovinski ali 
podoben javni register v državi članici 
gostiteljici in kontaktno točko vseh 
zadevnih hčerinskih podjetij ter 
pripadajoča operativna območja. Če je 
hčerinsko podjetje pod skupnim nadzorom 
dveh ali več ponudnikov elektronskih 
komunikacij, katerih glavni sedeži so v 
različnih državah članicah, hčerinsko 
podjetje izmed držav članic matičnih 
podjetij navede tisto, ki se za namene te 
uredbe šteje za matično državo članico, 
matično podjetje te matične države članice 
pa jo o tem ustrezno obvesti.

Uradno obvestilo se predloži v jeziku 
oziroma jezikih, ki se uporabljajo v 
matični državi članici in vseh državah 
članicah gostiteljicah.

3. Vsaka sprememba informacij, ki se 
sporoči na podlagi odstavka 2, se 
pristojnemu nacionalnemu organu 
matične države članice predloži v enem 
mesecu po spremembi. V primeru, da se 
sprememba, ki jo je treba sporočiti, 
nanaša na namen zagotavljanja 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
storitev v državi članici gostiteljici, ki ni 
predmet predhodnega uradnega obvestila, 
lahko evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij v navedeni državi članici 
gostiteljici začne opravljati dejavnosti po 
uradnem obvestilu. 

4. Nespoštovanje zahteve o uradnem 
obveščanju, ki jo določa ta člen, pomeni 
kršitev splošnih pogojev, ki se za 
evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij uporabljajo v matični državi 
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članici. 

5. Nacionalni regulativni organ matične 
države članice informacije, prejete v 
skladu z odstavkom 2, in vse njihove 
spremembe v skladu z odstavkom 3 pošlje 
nacionalnim regulativnim organom v 
zadevni državi članici gostiteljici in uradu 
BEREC v enem tednu po prejetju teh 
informacij ali njihovih sprememb.

Urad BEREC vodi javno dostopen register 
uradnih obvestil, ki se predložijo na 
podlagi te uredbe.

6. Na zahtevo evropskega ponudnika 
elektronskih komunikacij nacionalni 
regulativni organ matične države članice 
izda izjavo v skladu s členom 9 Direktive 
2002/20/ES, v kateri navede, da je bilo 
zadevnemu podjetju izdana enotna 
odobritev EU.

7. Če eden ali več nacionalnih 
regulativnih organov različnih držav 
članic meni, da identifikacija matične 
države članice v uradnem obvestilu, 
predloženem na podlagi odstavka 2, ali 
katera koli sprememba zagotovljenih 
informacij, ki se uradno sporoči v skladu 
z odstavkom 3, ne ustreza ali ne ustreza 
več glavnemu sedežu po tej uredbi, zadevo 
preda Komisiji, pri čemer navede razloge, 
na katerih temelji njegova ocena. Izvod 
predane zadeve sporoči uradu BEREC v 
vednost. Komisija potem ko zadevnemu 
evropskemu ponudniku elektronskih 
komunikacij in nacionalnemu 
regulativnemu organu matične države 
članice, s katero je ta v sporu, omogoči, da 
izrazita stališče, izda sklep, s katerim v 
treh mesecih po prejetju predane zadeve 
določi matično državo članico zadevnega 
podjetja v skladu s to uredbo. 
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5– Spoštovanje enotne odobritve EU črtano

1. Nacionalni regulativni organ vsake
zadevne države članice spremlja in 
zagotavlja v skladu s svojo nacionalno 
zakonodajo za izvajanje postopkov iz 
člena 10 Direktive 2002/20/ES, da 
ponudniki evropskih elektronskih 
komunikacij spoštujejo pravila in pogoje, 
ki veljajo na njegovem ozemlju v skladu s 
členom 3. 

2. Nacionalni regulativni organ države 
članice gostiteljice nacionalnemu 
regulativnemu organu matične države 
članice predloži vse zadevne informacije o 
posameznih ukrepih, sprejetih v zvezi z 
evropskim ponudnikom elektronskih 
komunikacij, da v skladu s členom 3 
zagotovi spoštovanje pravil in pogojev, ki 
veljajo na njenem ozemlju. 

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 – Začasen preklic in odvzem pravic 
do zagotavljanja elektronskih 
komunikacij evropskih ponudnikov 
elektronskih komunikacij 

črtano

1. Ne glede na ukrepe za začasen preklic 
in odvzem pravic do uporabe spektra ali 
številk, ki jih je odobrila zadevna država 
članica, ter začasnih ukrepov, sprejetih na 
podlagi odstavka 3, lahko samo 
nacionalni regulativni organ matične 
države članice podjetju začasno prekliče 
ali odvzame pravice do zagotavljanja 
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elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev v vsej Uniji ali enem od njenih 
delov v skladu z nacionalno zakonodajo, 
ki izvaja člen 10(5) Direktive 2002/20/ES. 

2. Ob resnih in ponavljajočih se kršitvah 
predpisov in pogojev, ki se v državi članici 
gostiteljici uporabljajo na podlagi člena 3, 
in ko ukrepi za zagotavljanje skladnosti, 
ki jih sprejme nacionalni regulativni 
organ v tej državi članici v skladu s 
členom 5, niso uspešni, o tem obvesti 
nacionalni regulativni organ v matični 
državi članici in zahteva, da ta sprejme 
ukrepe iz odstavka 1. 

3. Dokler nacionalni regulativni organ 
matične države članice ne sprejme končne 
odločitve o zahtevi, predloženi v skladu z 
odstavkom 2, lahko nacionalni regulativni 
organ države članice gostiteljice 
nemudoma sprejme vmesne ukrepe v 
skladu z nacionalno zakonodajo, ki izvaja 
člen 10(6) Direktive 2002/20/ES, če ima 
dokaze o kršitvi predpisov in pogojev, ki 
veljajo na njenem ozemlju v skladu s 
členom 3. Z odstopanjem od trimesečnega 
roka iz člena 10(6) Direktive 2002/20/ES 
so taki začasni ukrepi lahko veljavni, 
dokler nacionalni regulativni organ 
matične države članice ne sprejme končne 
odločitve. 

Komisijo, BEREC in nacionalne 
regulativne organe matične države članice 
in drugih držav članic gostiteljic se 
pravočasno obvesti o sprejetih vmesnih 
ukrepih.

4. Če namerava nacionalni regulativni 
organ matične države članice sprejeti 
odločitev o začasnem preklicu ali odvzemu 
pravic evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij v skladu z odstavkom 1, na 
lastno pobudo ali na zahtevo 
nacionalnega regulativnega organa 
države članice gostiteljice o svoji nameri 
obvesti nacionalne regulativne organe 
vseh držav članic gostiteljic, na katere se 
ta odločitev nanaša. Nacionalni 
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regulativni organ države članice 
gostiteljice lahko v enem mesecu poda 
svoje mnenje.

5. Nacionalni regulativni organ matične 
države članice sprejme končno odločitev, 
pri čemer čim bolj upošteva mnenja 
nacionalnih regulativnih organov 
zadevnih držav članic gostiteljic, ter jo v 
enem tednu po sprejetju sporoči Komisiji, 
BEREC in nacionalnim regulativnim 
organom držav članic gostiteljic.

6. Če se nacionalni regulativni organ 
matične države članice odloči, da 
evropskemu ponudniku elektronskih 
komunikacij na podlagi odstavka 1 
začasno prekine ali odvzame pravice, 
nacionalni regulativni organi vseh 
zadevnih držav članic gostiteljic sprejmejo 
primerne ukrepe, s katerimi evropskemu 
ponudniku elektronskih komunikacij 
preprečijo nadaljnje zagotavljanje 
zadevnih storitev ali omrežij na svojem 
ozemlju. 

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 – Usklajevanje izvršilnih ukrepov črtano

1. Pri uporabi člena 6 nacionalni 
regulativni organ matične države članice 
enako skrbno sprejme nadzorne ali 
izvršilne ukrepe v zvezi z elektronsko 
komunikacijsko storitvijo ali omrežjem, ki 
se zagotavlja v drugi državi članici ali ki 
je povzročila škodo v drugi državi članici, 
kot če bi se zadevna elektronska 
komunikacijska storitev ali omrežje
zagotavljala v matični državi članici.

2. Države članice zagotovijo, da je možno 
na njihovih ozemljih vročati pravne 
dokumente, ki se nanašajo na ukrepe, 
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sprejete v skladu s členoma 5 in 6.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19 – Povezljivostni izdelek z 
zagotovljeno kakovostjo storitev (ASQ)

črtano

1. Vsak operater ima pravico do 
zagotavljanja evropskega povezljivostnega 
izdelka (ASQ), kot je opredeljen v 
odstavku 4.

2. Vsak operater izpolni vse razumne 
zahteve za zagotavljanje evropskega 
povezljivostnega izdelka z zagotovljeno 
kakovostjo storitev (kot je opredeljen v 
odstavku 4), ki jih v pisni obliki predloži 
pooblaščeni ponudnik elektronskih 
komunikacijskih storitev. Vsaka zavrnitev 
zagotavljanja evropskega izdelka ASQ 
temelji na objektivnih merilih. Operater 
navede razloge za zavrnitev v enem 
mesecu po pisni zahtevi. 

Razlog za zavrnitev se šteje za 
objektivnega, če stranka, ki zahteva 
dobavo evropskega povezljivostnega 
izdelka z zagotovljeno kakovostjo storitev, 
zahtevani stranki v Uniji ali tretjih 
državah ne more ali noče zagotoviti 
evropskega povezljivostnega izdelka z 
zagotovljeno kakovostjo storitev pod 
razumnimi pogoji, če ta tako zahteva. 

3. Če se zahteva zavrne ali se dogovor o 
posebnih pogojih, vključno s ceno, ne 
sprejme v dveh mesecih od pisne zahteve, 
lahko obe stranki zadevo predložita 
zadevnemu nacionalnemu regulativnemu 
organu na podlagi člena 20 Direktive 
2002/21/ES. V takem primeru se lahko 
uporabi člen 3(6) te uredbe.
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4. Zagotavljanje povezljivostnega izdelka 
se šteje za zagotavljanje evropskega 
povezljivostnega izdelka ASQ, če se 
zagotavlja v skladu z minimalnimi 
parametri iz Priloge II ter izpolnjuje vse 
naslednje bistvene zahteve:

(a) lahko se ponudi kot visokokakovosten 
izdelek povsod po Uniji; 

(b) ponudnikom storitev omogoča, da 
zadovoljijo potrebe končnih uporabnikov;

(c) je stroškovno učinkovito, pri čemer se 
upoštevajo obstoječe rešitve, ki se lahko 
zagotavljajo na istih omrežjih; 

(d) je operativno učinkovito, zlasti glede 
čim večjega omejevanja ovir pri izvajanju 
in uvedbenih stroškov za stranke; ter

(e) zagotavlja spoštovanje pravil o varstvu 
zasebnosti, osebnih podatkov, varnosti in 
celovitosti omrežij ter preglednosti v 
skladu s pravom Unije.

5. Komisija se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 32, 
da lahko Prilogo II prilagodi glede na 
tržni in tehnološki razvoj ter tako še 
naprej zagotavlja izpolnjevanje bistvenih 
zahtev iz odstavka 4. 

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij pri komunikacijah znotraj 
Unije, ki se zaključijo v drugi državi 
članici, ne uporabljajo višjih tarif, razen 
če so take razlike objektivno upravičene: 

črtano

a) kot so tarife, ki se uporabljajo za 
domače medkrajevne komunikacije, kar 
zadeva komunikacije v fiksnih omrežjih;

b) kot so evrotarife za regulirane 
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komunikacije prek govornega in 
gostovanja SMS v skladu z Uredbo (ES) 
št. 531/2012, kar zadeva mobilne 
komunikacije. 

Obrazložitev

Gre za konkurenčne in deregulirane trge.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Končni uporabniki, ob ustreznem 
upoštevanju načela nevtralnosti omrežja,
s ponudniki internetnih dostopovnih 
storitev prosto sklepajo sporazume o 
podatkovnih količinah in hitrostih, če 
svobodno in izrecno izrazijo soglasje na 
podlagi prejetih informacij, in koristijo 
ponudbe ponudnikov spletnih vsebin, 
aplikacij in storitev.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
ali ponudniki vsebin, aplikacij in storitev
lahko nudijo specializirane storitve 
omejenemu številu uporabnikov z 
omejenim dostopom, prek zaprtega 
elektronskega komunikacijskega omrežja. 
Specializirane storitve se ne smejo tržiti 
ali uporabljati kot nadomestek za internet 
oz. ne smejo ponujati vsebine, aplikacij ali
storitev, ki so funkcionalno enake tistim v 
odprtem internetu.
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za končne 
uporabnike, ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev ter ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij med seboj prosto sklepajo 
sporazume o prenosu podatkovnih količin
ali prometu kot specializiranih storitvah z 
opredeljeno kakovostjo storitve ali 
namensko zmogljivostjo. Zagotavljanje 
specializiranih storitev ne povzroča 
ponavljajočega se ali neprestanega 
zmanjšanja splošne kakovosti internetnih 
dostopovnih storitev.

Da bi omogočili zagotavljanje 
specializiranih storitev za končne 
uporabnike, ponudniki vsebin, aplikacij in 
storitev ter ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij med seboj prosto sklepajo 
sporazume o prenosu podatkovnih količin 
ali prometu v zaprtih omrežjih 
elektronskih komunikacij kot 
specializiranih storitvah z opredeljeno 
kakovostjo storitve ali namensko 
zmogljivostjo, ki funkcionalno niso 
povsem enake storitvam, zagotovljenim 
prek javnih internetnih dostopovnih 
storitev. Zagotavljanje specializiranih 
storitev ne sme zmanjšati kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev. Če je 
omrežna zmogljivost razdeljena med 
internetne dostopovne storitve in 
specializirane storitve, ponudnik teh 
storitev objavi jasna in nedvoumna 
merila, na podlagi katerih se deli 
zmogljivost omrežja.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) izvajanje zakonodajne določbe ali 
izvršitev sodbe sodišča;
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) čim večje zmanjšanje učinkov začasnih 
ali izrednih obremenitev omrežij, pod 
pogojem, da se enake vrste prometa 
obravnavajo enako.

d) preprečitev ali čim večje zmanjšanje 
učinkov začasnih ali izrednih
preobremenitev omrežij, pod pogojem, da 
se enake vrste prometa obravnavajo enako.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ustrezno upravljanje prometa se določi 
pregledno in je omejeno na potrebno 
časovno obdobje, podatki pa se obdelujejo 
samo, kot je to potrebno in sorazmerno za 
namene tega odstavka.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo svoboščine iz člena 23(1) in (2) 
ter zagotavljajo dejansko sposobnost 
končnih uporabnikov, da jih izvajajo in da 
lahko uporabljajo odprti internet, ter
hkrati spremljajo tudi upoštevanje
ukrepov za ustrezno upravljanje prometa, 
določenih v členu 23(5), in neprekinjeno 
razpoložljivost nediskriminacijskih 
internetnih dostopovnih storitev takšne 
kakovosti, ki odraža napredek v tehnologiji 
in ki je ne znižujejo specializirane storitve.
V sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi spremljajo tudi učinke 



PE524.714v02-00 30/61 AD\1016128SL.doc

SL

ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in 
organu BEREC.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Nacionalni regulativni organi 
vzpostavijo jasne in razumljive 
mehanizme za obveščanje in povračilo 
škode za končne uporabnike, ki so žrtve 
diskriminacije, omejitev ali motenj spletne 
vsebine, storitev ali aplikacij.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
ki določajo enotne pogoje za izvajanje 
obveznosti pristojnih nacionalnih organov 
po tem členu. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

črtano

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 25 – Preglednost in objava 
informacij

črtano

1. Ponudniki javnih elektronskih 
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komunikacij objavijo, razen pri 
individualno dogovorjenih ponudbah, 
naslednje pregledne, primerljive, ustrezne 
in posodobljene podatke:

a) ime, naslov in kontaktne podatke;

b) za vsako tarifo ponujene storitve in 
ustrezno kakovost storitvenih parametrov, 
veljavne cene (za potrošnike vključno z 
davki) in veljavne pristojbine (dostop, 
uporaba, vzdrževanje in dodatne 
pristojbine) ter stroške, povezane s 
terminalsko opremo;

c) veljavne tarife za vse številke ali 
storitve, za katere velja posebno 
oblikovanje cen; 

d) kakovost storitev v skladu z izvedbenimi 
akti iz odstavka 2;

e) internetne dostopovne storitve, če se 
ponujajo, pri čemer navedejo: 

(i) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno s hitrostmi v 
prometnih konicah;

(ii) morebitne omejitve veljavnih 
podatkovnih količin; cene za stalno ali ad 
hoc povečanje razpoložljive podatkovne 
količine; razpoložljivo podatkovno hitrost 
po popolni porabi veljavne podatkovne 
količine, če je ta omejena, in njeno ceno; 
načine, kako lahko končni uporabniki 
kadar koli spremljajo svojo trenutno 
porabo;

(iii) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve podatkovne količine, 
dejanska razpoložljiva hitrost in drugi 
parametri kakovosti ter istočasna uporaba 
specializiranih storitev s povečano 
kakovostjo storitev dejansko vplivajo na 
uporabo vsebin, aplikacij in storitev;

(iv) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik uporablja za merjenje in 
urejanje prometa, da se izogne 
obremenitvi omrežja, in o morebitnih 
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vplivih teh postopkov na kakovost storitve 
in varstvo osebnih podatkov;

f) ukrepe, sprejete za zagotavljanje 
enakovrednega dostopa za invalidne 
končne uporabnike, vključno z redno 
posodobljenimi informacijami o 
podrobnostih o zanje osnovanih izdelkih 
in storitvah;

g) standardne pogodbene pogoje, vključno 
z najkrajšim trajanjem pogodbe, pogoji za 
predčasno prekinitev pogodbe in s tem 
povezane pristojbine, postopki in 
neposredne pristojbine za menjavo in 
prenosljivost številk in drugih 
identifikacijskih oznak ter dogovori o 
nadomestilu v primeru zamude ali zlorabe 
menjave;

h) dostop do storitev v sili in informacije o 
lokaciji klicočega za vse ponujene storitve, 
vse omejitve pri zagotavljanju storitev v 
sili po členu 26 Direktive 2002/22/ES ter 
vse njihove spremembe;

i) pravice v zvezi z univerzalno storitvijo, 
vključno po potrebi z zmogljivostmi in 
storitvami iz Priloge I k Direktivi 
2002/22/ES.

Informacije se objavijo v jasni, izčrpni in 
lahko dostopni obliki v uradnih jezikih 
države članice, v kateri se storitev ponuja, 
in se redno posodabljajo. Na zahtevo se 
informacije pred objavo predložijo 
zadevnemu regulativnemu nacionalnemu 
organu. Vse razlike v pogojih, ki veljajo za 
potrošnike in druge končne uporabnike, 
se izrecno navedejo. 

2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi metode za merjenje 
hitrosti internetnih dostopovnih storitev, 
kakovost storitvenih parametrov in 
metode za njihovo merjenje ter vsebino, 
obliko in način objave informacij, ki se 
objavijo, vključno z morebitnimi 
mehanizmi za potrjevanje kakovosti. 
Komisija lahko upošteva parametre, 
opredelitve in merilne metode iz Priloge 
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III Direktive 2002/22/ES. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2). 

3. Končni uporabniki imajo dostop do 
neodvisnih ocenjevalnih orodij, ki jim 
omogočijo, da primerjajo učinkovitost 
dostopa do elektronskega 
komunikacijskega omrežja in elektronskih 
komunikacijskih storitev ter stroškov 
alternativnih vzorcev uporabe. Države 
članice v ta namen vzpostavijo 
prostovoljno certifikacijsko shemo za 
interaktivne spletne strani, vodnike ali 
podobna orodja. Certifikat se izda na 
podlagi objektivnih, preglednih in 
sorazmernih zahtev, zlasti neodvisnosti od 
ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij, uporabe preprostega jezika, 
zagotavljanja popolnih in posodobljenih 
informacij ter vzpostavitve učinkovitega 
postopka za obravnavo pritožb.  Če 
certificirane primerjalne zmogljivosti na 
trgu niso na voljo brezplačno ali po 
razumni ceni, jih nacionalni regulativni 
organi ali drugi pristojni nacionalni 
organi dajo na voljo sami ali prek tretjih 
oseb v skladu s certifikacijskimi 
zahtevami. Informacije, ki jih objavijo 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, so za namene zagotavljanja 
primerjalnih zmogljivosti prosto dostopne 
in brezplačne.

4. Na zahtevo zadevnih javnih organov 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij po potrebi končnim 
uporabnikom posredujejo informacije v 
javnem interesu brezplačno prek istih 
sredstev, kot jih navadno uporabljajo v 
komunikaciji s končnimi uporabniki. Pri 
tem zadevni javni organi navedene 
informacije zagotovijo ponudnikom 
javnih elektronskih komunikacij v 
standardizirani obliki, nanašajo pa se 
lahko na naslednja področja:

(a) najobičajnejše uporabe elektronskih 
komunikacijskih storitev za nezakonita 
dejanja ali širjenje škodljivih vsebin, zlasti 
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če lahko škoduje spoštovanju pravic in 
svoboščin drugih, vključno s kršenjem 
pravic glede varstva podatkov, avtorskih 
in sorodnih pravic ter njihovimi pravnimi 
posledicami; ter

(b) načine zaščite pred tveganji za osebno 
varnost in nezakonit dostop do osebnih 
podatkov pri uporabi elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26 – Zahtevane informacije pri 
sklepanju pogodb 

črtano

1. Preden pogodba o zagotavljanju 
povezave do javnega elektronskega 
komunikacijskega omrežja ali javno 
razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev postane 
zavezujoča, ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij potrošnikom in drugim 
končnim uporabnikom, razen če so se 
izrecno dogovorili drugače, vsaj naslednje 
informacije:

(a) identiteto, naslov in kontaktne podatke 
ponudnika ter naslov in kontaktne 
podatke za morebitne pritožbe, če sta ta 
dva drugačna;

(b) glavne lastnosti ponujenih storitev, 
vključno zlasti z naslednjimi:

(i) za vsako tarifo vrsto ponujenih storitev, 
vključene količine komunikacij in vse 
ustrezne parametre kakovosti storitev, 
vključno s časom do prve povezave;

(ii) ali in v kateri državi članici se 
zagotavljajo dostop do storitev v sili in 
informacije o lokaciji klicočega, ter vse 
omejitve pri zagotavljanju storitev v sili po 
členu 26 Direktive 2002/22/ES;



AD\1016128SL.doc 35/61 PE524.714v02-00

SL

(iii) vrste zagotovljenih poprodajnih 
storitev, storitev vzdrževanja in storitev 
pomoči strankam, pogoji in pristojbine teh 
storitev ter načini za vzpostavitev stika s 
temi službami;

(iv) vse omejitve, ki jih ponudnik naloži v 
zvezi z uporabo dobavljene terminalske 
opreme, vključno z informacijami o 
odklepanju terminalske opreme in vsemi 
pristojbinami v primeru prekinitve 
pogodbe pred iztekom minimalnega 
trajanja pogodbe;

(c) podrobne podatke o cenah in tarifah 
(za potrošnike vključno z davki in 
morebitnimi dodatnimi pristojbinami) ter 
načine, kako se zagotavljajo posodobljene 
informacije o vseh veljavnih tarifah in 
pristojbinah; 

(d) možne načine plačila ter vse razlike v 
stroških, povezane z načinom plačila, in 
razpoložljive zmogljivosti za zagotavljanje 
preglednosti računov in spremljanje 
porabe;

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

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

(ii) vsemi pristojbinami za menjavo ter 
prenosljivost številk in drugih 
identifikacijskih oznak, vključno z 
dogovori o nadomestilu v primeru zamude 
ali zlorabe menjave; 

(iii) vsemi pristojbinami, nastalimi zaradi 
predčasne prekinitve pogodbe, vključno z 
vsemi povračili stroškov, povezanih s 
terminalsko opremo (na podlagi običajnih 
metod za amortizacijo), in vsemi drugimi 
prednostmi posebnih ponudb (po načelu 
časovno sorazmerne uporabe);

(f) vse dogovore o nadomestilih in 
povračilih, vključno z izrecnim sklicem na 
statutarne pravice končnega uporabnika, 
ki se uporabljajo, če stopnje kakovosti 
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storitev iz pogodbe niso več izpolnjene;

(g) če obstaja obveznost po členu 25 
Direktive 2002/22/ES, možnosti končnega 
uporabnika v zvezi z vključitvijo ali 
nevključitvijo osebnih podatkov v imenik, 
in pripadajoči podatki;

(h) za invalidne končne uporabnike 
podrobnosti o zanje osnovanih izdelkih in 
storitvah; 

(i) sredstva za začetek postopka za 
reševanje sporov, vključno s čezmejnimi 
spori, v skladu s členom 34 Direktive 
2002/22/ES in členom 22 te uredbe;

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

2. Razen če se s končnim uporabnikom, ki 
ni potrošnik, ne dogovorijo drugače, 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom poleg 
informacij iz odstavka 1 zagotovijo vsaj 
naslednje informacije o njihovih 
internetnih dostopovnih storitvah:

(a) morebitne omejitve veljavnih 
podatkovnih količin; cene za stalno ali ad 
hoc povečanje razpoložljive podatkovne 
količine; razpoložljivo podatkovno hitrost 
po popolni porabi veljavne podatkovne 
količine, če je ta omejena, in njeno ceno; 
načine, kako lahko končni uporabniki 
kadar koli spremljajo trenutno porabo; 

(b) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik 
prebivališče, vključno z dejanskimi 
razponi hitrosti, povprečnimi hitrostmi in 
hitrostmi v prometnih konicah ter 
morebitnim učinkom omogočanja dostopa 
za tretje osebe prek radijskih lokalnih 
omrežij;

(c) druge parametre kakovosti storitev;

(d) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik uporablja za merjenje in 
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nadzorovanje prometa, da se izogne 
obremenitvi omrežja, in o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitve 
in varstvo osebnih podatkov;

(e) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve podatkovne količine, 
dejanska razpoložljiva hitrost in drugi 
parametri kakovosti storitev ter istočasna 
uporaba specializiranih storitev s 
povečano kakovostjo storitev dejansko 
vplivajo na uporabo vsebin, aplikacij in 
storitev.

3. Informacije iz odstavkov 1 in 2 se 
zagotovijo v jasni, razumljivi in lahko 
dostopni obliki ter v uradnem jeziku 
države članice, v kateri ima končni 
uporabnik prebivališče, in se redno 
posodabljajo. So sestavni del pogodbe in 
jih ni dovoljeno spreminjati, razen če se 
pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita 
drugače. Končni uporabnik prejme kopijo 
pogodbe v pisni obliki.

4. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi podrobnosti glede zahtev 
v zvezi z informacijami iz odstavka 2. Te 
izvedbene akte sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 33(2). 

5. Zadevni javni organi lahko zahtevajo, 
da pogodba vsebuje vse informacije iz 
člena 25(4), ki jih v ta namen zagotovijo ti 
organi v zvezi z uporabo elektronskih 
komunikacijskih omrežij in storitev za 
nezakonita dejanja ali širjenje škodljivih 
vsebin ter v zvezi z načini zaščite pred 
tveganji za osebno varnost in nezakonito 
obdelavo osebnih podatkov in ki so za 
ponujeno storitev pomembni.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 – Nadzor porabe črtano

1. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
ponudijo, da se lahko brezplačno odločijo 
za zmogljivost, ki zagotavlja informacije o 
skupni porabi različnih elektronskih 
komunikacijskih storitev v valuti, v kateri 
se končnemu uporabniku izda račun. 
Takšna storitev zagotavlja, da skupni 
izdatki v določenem obdobju uporabe brez 
soglasja končnega uporabnika ne 
presežejo finančne omejitve, ki jo je 
določil končni uporabnik. 

2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij zagotovijo, da se končnemu 
uporabniku pošlje ustrezno uradno 
obvestilo, ko poraba storitev doseže 80 % 
določene finančne omejitve iz odstavka 1. 
V uradnem obvestilu navedejo postopek za 
nadaljnje zagotavljanje navedenih storitev 
in njihovo ceno. Ponudnik končnemu 
uporabniku preneha zagotavljati in 
zaračunavati določene storitve, če se 
finančna omejitev kako drugače 
prekorači, razen če in dokler končni 
uporabnik ne zahteva nadaljnjega ali 
ponovnega zagotavljanja navedenih 
storitev. Po prekoračitvi finančne omejitve 
lahko končni uporabniki še naprej 
prejemajo klice in sporočila SMS ter 
imajo dostop do brezplačnih telefonskih 
številk in storitev v sili z brezplačnim 
klicem na evropsko številko za klic v sili 
112 do konca dogovorjenega 
obračunskega obdobja. 

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij neposredno pred povezavo 
klica končnim uporabnikom omogočijo 
enostaven in brezplačen dostop do 
informacij o veljavnih tarifah za številke 



AD\1016128SL.doc 39/61 PE524.714v02-00

SL

ali storitve, za katere veljajo posebni 
cenovni pogoji, razen če je nacionalni 
regulativni organ predhodno odobril 
odstopanje zaradi načela sorazmernosti. 
Vse takšne informacije se za vse take 
številke ali storitve zagotovijo na 
primerljiv način.

4. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
omogočijo, da se brezplačno odločijo za 
prejemanje razčlenjenih obračunov. 

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 – Prekinitev pogodbe črtano

1. Minimalno trajanje pogodb, ki jih 
potrošniki sklenejo s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij, ne sme biti 
daljše od 24 mesecev. Ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij končnim 
uporabnikom omogočijo, da sklenejo 
pogodbe za največ 12 mesecev. 

2. Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo pravico do prekinitve pogodbe z 
enomesečnim obvestilom vnaprej, če je od 
sklenitve pogodbe preteklo šest mesecev 
ali več, razen če so se dogovorili drugače. 
V takih primerih ne prejmejo 
nadomestila, razen za preostalo vrednost 
cenovno znižane opreme, ki je vezana na 
pogodbo ob sklenitvi pogodbe, in časovno 
sorazmernega povračila za vse druge 
prednosti posebnih ponudb, ki veljajo ob 
prekinitvi pogodbe. Ponudnik najpozneje 
po plačilu takega nadomestila brezplačno 
odpravi vse omejitve uporabe terminalske 
opreme na drugih omrežjih.

3. Če pogodbe ali nacionalno pravo 
omogočajo, da se pogodbena obdobja 
podaljšajo tiho, ponudnik javnih 
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elektronskih komunikacij končnega 
uporabnika o tem pravočasno obvesti, 
tako da ima končni uporabnik najmanj 
mesec dni, da tihemu podaljšanju 
nasprotuje. Če končni uporabnik tihemu 
podaljšanju ne nasprotuje, se pogodba 
šteje za pogodbo za nedoločen čas, ki jo 
končni uporabnik lahko brezplačno 
prekine z enomesečnim obvestilom 
vnaprej. 

4. Končni uporabniki imajo pravico do 
brezplačne prekinitve pogodbe po 
obvestilu o spremenjenih pogodbenih 
pogojih, ki jih predlaga ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, razen če 
predlagane spremembe koristijo izključno 
končnemu uporabniku. Ponudniki o vsaki 
takšni spremembi končne uporabnike 
obvestijo v primernem roku, tj. najmanj 
en mesec vnaprej, ter jih hkrati seznanijo 
s pravico do brezplačne prekinitve 
pogodbe, če novih pogojev ne sprejmejo. 
Smiselno se uporablja odstavek 2.

5. Vsako bistveno in nezačasno razhajanje 
med dejansko uspešnostjo glede hitrosti 
ali drugih parametrov kakovosti in 
uspešnostjo, ki jo navede ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij v skladu s 
členom 26, se šteje za neskladnost 
uspešnosti za namene določitve pravnih 
sredstev, ki so na voljo končnemu 
uporabniku v skladu z nacionalno 
zakonodajo. 

6. Naročnina na dodatne storitve, ki jih 
zagotavlja isti ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, ne pomeni, da 
začne ponovno teči prvotno pogodbeno 
obdobje, razen če cena dodatnih storitev 
bistveno presega ceno prvotnih storitev 
oziroma če se dodatne storitve ponudijo 
po posebno ugodni ceni, ki je vezana na 
podaljšanje obstoječe pogodbe. 

7. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij uporabljajo pogoje in 
postopke za prekinitev pogodbe, ki ne 
ovirajo in ne odvračajo od menjave 
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ponudnika storitev.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29 – Paketne ponudbe črtano

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

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 – Menjava in prenosljivost številk črtano

1. Vsi končni uporabniki s številkami iz 
nacionalnega načrta telefonskega 
oštevilčenja imajo pravico, da na zahtevo 
svojo številko oz. številke obdržijo ne glede 
na ponudnika javnih elektronskih 
komunikacij, ki storitve zagotavlja v 
skladu z delom C Priloge I k Direktivi 
2002/22/ES, pod pogojem, da je ta 
ponudnik elektronskih komunikacij v 
državi članici, na katero se nacionalni 
načrt telefonskega oštevilčenja nanaša, ali 
da je evropski ponudnik elektronskih 
komunikacij, ki je pristojni regulativni 
organ matične države članice uradno 
obvestil, da take storitve zagotavlja 
oziroma namerava zagotavljati v državi 
članici, na katero se nacionalni načrt 
oštevilčenja nanaša. 

2. Cene prenosljivosti številk se med 
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ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij določajo stroškovno 
naravnano, morebitne neposredne 
pristojbine za končne uporabnike pa 
končnih uporabnikov ne odvračajo od 
menjave ponudnika.

3. Številke se prenesejo in aktivirajo 
v najkrajšem možnem času. Za končne 
uporabnike, ki so sklenili sporazum o 
prenosu številke na novega ponudnika, se 
ta številka aktivira v enem delovnem 
dnevu od sklenitve takega sporazuma. 
Morebitna prekinitev storitve med 
prenosom ne sme biti daljša od enega 
delovnega dneva. 

4. Sprejemni ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij vodi proces 
menjave in prenosa. Končni uporabniki 
prejmejo ustrezne informacije o menjavi 
pred menjavo in med njo ter takoj po 
opravljeni menjavi. Končnih uporabnikov 
se ne sme preklopiti na drugega 
ponudnika proti njihovi volji. 

5. Pogodbe končnih uporabnikov s 
prenosnimi ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij prenehajo veljati samodejno 
po opravljenem preklopu. Prenosni 
ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij preostalo imetje na računu 
potrošnikom prenesejo s predplačniškimi 
storitvami. 

6. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, ki s preklopom zamujajo ali 
ga zlorabijo, med drugim tako, da 
informacij, potrebnih za prenos, ne 
zagotovijo pravočasno, končnim 
uporabnikom, ki so bili izpostavljeni taki 
zamudi ali zlorabi, plačajo nadomestilo.

7. Če ima končni uporabnik, ki se želi 
preklopiti na novega ponudnika 
internetnih dostopovnih storitev, 
elektronski naslov, ki ga zagotavlja 
prenosni ponudnik, prenosni ponudnik na 
zahtevo končnega uporabnika na 
elektronski naslov, ki ga navede končni 
uporabnik, 12 mesecev brezplačno 



AD\1016128SL.doc 43/61 PE524.714v02-00

SL

posreduje vso komunikacijo elektronske 
pošte, naslovljeno na predhodni 
elektronski naslov končnega uporabnika. 
Ta storitev posredovanja elektronske pošte 
vključuje samodejno odzivno sporočilo za 
vse pošiljatelje elektronske pošte in jih 
opozarja na novi elektronski naslov 
končnega uporabnika. Končni uporabnik 
lahko zahteva, da se novi elektronski 
naslov v samodejnem odgovoru ne 
razkrije. 

Po prvih 12 mesecih prenosni ponudnik 
javnih elektronskih komunikacij 
končnemu uporabniku omogoči, da 
podaljša obdobje posredovanja 
elektronske pošte in mu to lahko 
zaračuna. Prenosni ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij prvotnega 
naslova elektronske pošte končnega 
uporabnika ne prerazporedi drugem 
končnemu uporabniku dve leti po 
prekinitvi pogodbe, nikakor pa ne med 
obdobjem, za katero je bilo posredovanje 
elektronske pošte podaljšano. 

8. Pristojni nacionalni organi lahko 
določijo splošni postopek preklopa in 
prenosa, vključno z določitvijo ustreznih 
sankcij za ponudnike in nadomestil za 
končne uporabnike. Pri tem upoštevajo 
zaščito končnega uporabnika med 
postopkom preklopa in potrebo po 
zagotovitvi učinkovitosti takega postopka.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 34 – točka 1a (novo)
Direktiva 2002/20/ES
Člen 12 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V člen 12(1) se vstavi naslednja 
točka: 

„(aa) Od ponudnika elektronskih 
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komunikacij, ki ponuja storitve v drugi 
državi članici, se ne zahteva plačilo 
upravnih pristojbin, če njegov letni 
promet storitev elektronskih komunikacij 
znaša manj kot 0,5 % skupnega 
nacionalnega prometa elektronskih 
komunikacij.“

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1a (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 13 – odstavek 1 – točka bb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 13(1) se doda naslednja 
točka:

„(bb) Prispevki za delitev neto stroškov 
obveznosti zagotavljanja univerzalnih 
storitev se naložijo ponudnikom 
elektronskih storitev, ki ponujajo storitve 
v drugi državi članici in katerih letni 
promet storitev elektronskih komunikacij 
znaša manj kot 2 % skupnega 
nacionalnega prometa elektronskih 
komunikacij.“

Obrazložitev

Enotna odobritev EU pomeni veliko breme, ni bila temeljito ocenjena in je predmet kritik tako 
nacionalnih regulatorjev kot tudi ponudnikov elektronskih komunikacij. Iste cilje je mogoče 
doseči z izboljšanjem sheme sodelovanja med nacionalnimi regulativnimi organi ter s 
spremembami direktiv 2002/20/ES in 2002/22/ES.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1b (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 1 – točka b
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1b) V členu 20(1) se točka (b) nadomesti 
z naslednjim:

(b) ponujene storitve, predvsem: „b) ponujene storitve, predvsem:

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

– za vsako tarifno shemo ponujene 
storitve in zadevni parametri kakovosti 
storitev;

– informacije o vseh drugih pogojih, ki 
omejujejo dostop do storitev in aplikacij 
in/ali njihovo uporabo, če so takšni pogoji 
dovoljeni v okviru nacionalne zakonodaje 
in v skladu z zakonodajo Skupnosti,

– za internetne dostopovne storitve, če se 
ponujajo, naslednji podatki:  

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

(i) dejansko razpoložljivo podatkovno 
hitrost za odjemanje in nalaganje v državi 
članici, v kateri ima končni uporabnik
prebivališče, vključno s hitrostmi v 
prometnih konicah; 

– informacije o vseh postopkih, ki jih 
vzpostavi podjetje za merjenje in 
oblikovanje prometa, da se tako izogne 
obremenitvi ali preobremenitvi omrežne 
povezave, in informacije o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitve,

(ii) morebitne omejitve veljavnih 
podatkovnih količin; cene za stalno ali ad 
hoc povečanje razpoložljive podatkovne 
količine; razpoložljivo podatkovno hitrost 
po popolni porabi veljavne podatkovne 
količine, če je ta omejena, in njeno ceno; 
načine, kako lahko končni uporabniki 
kadar koli spremljajo svojo trenutno 
porabo; 

– vrste ponujenih vzdrževalnih del in 
zagotovljene storitve pomoči uporabnikom 
ter načini za vzpostavitev stika s to službo;

(iii) jasno in razumljivo razlago, kako 
lahko omejitve podatkovne količine, 
dejanska razpoložljiva hitrost in drugi 
parametri kakovosti ter istočasna uporaba 
specializiranih storitev s povečano 
kakovostjo storitev dejansko vplivajo na 
uporabo vsebin, aplikacij in storitev; 

(iv) informacije o vseh postopkih, ki jih 
ponudnik uporablja za merjenje in 
urejanje prometa, da se izogne 
obremenitvi omrežja, in o morebitnih 
vplivih teh postopkov na kakovost storitve 
in varstvo osebnih podatkov;“
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Predlog spremembe 51

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1c) Člen 21(1) se nadomesti z 
naslednjim: 

1. Države članice zagotovijo, da lahko
njihovi nacionalni regulativni organi 
naložijo podjetjem, ki zagotavljajo javna 
elektronska komunikacijska omrežja in/ali 
javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, obveznost objave 
preglednih, primerljivih, ustreznih in 
ažuriranih informacij o veljavnih cenah in 
tarifah, o vseh stroških, povezanih s 
prekinitvijo pogodbe, ter o standardnih 
pogojih za dostop do in uporabo storitev, ki 
jih zagotavljajo končnim uporabnikom in 
potrošnikom v skladu s Prilogo II. Take 
informacije se objavijo v jasni, izčrpni in 
preprosto dostopni obliki. Nacionalni 
regulativni organi lahko določijo dodatne 
obveznosti glede načina objave teh 
informacij.

„1. Države članice zagotovijo, da njihovi 
nacionalni regulativni organi naložijo 
podjetjem, ki zagotavljajo javna 
elektronska komunikacijska omrežja in/ali 
javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, obveznost objave 
preglednih, primerljivih, ustreznih in 
ažuriranih informacij o veljavnih cenah in 
tarifah, o vseh stroških, povezanih s 
prekinitvijo pogodbe, ter o standardnih 
pogojih za dostop do in uporabo storitev, ki 
jih zagotavljajo končnim uporabnikom in 
potrošnikom v skladu s Prilogo II. Take 
informacije se objavijo v jasni, izčrpni in 
preprosto dostopni obliki. Nacionalni 
regulativni organi lahko določijo dodatne 
obveznosti glede načina objave teh 
informacij.“

Predlog spremembe 52

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1d) Člen 21(2) se nadomesti z 
naslednjim: 

2. Nacionalni regulativni organi
spodbujajo zagotavljanje primerljivih 
informacij, ki omogočijo končnim 
uporabnikom in potrošnikom, da neodvisno 
ocenijo stroške alternativnih vzorcev 

„2. Nacionalni regulativni organi
zagotovijo zagotavljanje primerljivih 
informacij, ki omogočijo končnim 
uporabnikom in potrošnikom, da neodvisno 
ocenijo stroške alternativnih vzorcev 



AD\1016128SL.doc 47/61 PE524.714v02-00

SL

uporabe, na primer z interaktivnimi vodili 
ali podobnimi tehnikami. V primeru, da te 
možnosti na trgu niso dostopne 
brezplačno ali po razumni ceni, države 
članice zagotovijo, da jih nacionalni 
regulativni organi lahko dajo na voljo 
sami ali prek javnega naročila tretjim 
osebam. Tretje osebe imajo pravico do 
brezplačne uporabe informacij, ki jih 
objavijo podjetja, ki zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja
in/ali javno dostopne elektronske 
komunikacijske storitve, za prodajo ali 
dajanje na voljo takšnih interaktivnih 
vodil ali podobnih tehnik.

uporabe, na primer z interaktivnimi vodili 
ali podobnimi tehnikami.“

Predlog spremembe 53

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

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1e) V členu 21(3) se uvodni del 
nadomesti z naslednjim:

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

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

Predlog spremembe 54

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nadzor porabe 

1. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
ponudijo, da se lahko brezplačno odločijo 
za zmogljivost, ki zagotavlja informacije o 
skupni porabi različnih elektronskih 
komunikacijskih storitev. Takšna storitev 
zagotavlja, da skupni izdatki v določenem 
obdobju uporabe brez soglasja končnega 
uporabnika ne presežejo finančne 
omejitve, ki jo je določil končni 
uporabnik.  

2. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij zagotovijo, da se končnemu 
uporabniku pošlje ustrezno uradno 
obvestilo, ko poraba storitev doseže 80 % 
finančne omejitve, določene v skladu z 
odstavkom 1. Po prekoračitvi finančne 
omejitve lahko končni uporabniki še 
naprej prejemajo klice in sporočila SMS 
ter imajo dostop do brezplačnih 
telefonskih številk in storitev v sili z 
brezplačnim klicem na evropsko številko 
za klic v sili 112 do konca dogovorjenega 
obračunskega obdobja.  

3. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
omogočijo, da se brezplačno odločijo za 
prejemanje razčlenjenih obračunov.“

Predlog spremembe 55

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1g) Vstavi se naslednji člen :

„Člen 2b

Prekinitev pogodbe
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1. Minimalno trajanje pogodb, ki jih 
potrošniki sklenejo s ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij, ne sme biti 
daljše od 24 mesecev. Ponudniki javnih 
elektronskih komunikacij končnim 
uporabnikom omogočijo, da sklenejo 
pogodbe za največ 12 mesecev.  

2. Potrošniki in drugi končni uporabniki 
imajo pravico do prekinitve pogodbe z 
enomesečnim obvestilom vnaprej, če je od 
sklenitve pogodbe preteklo šest mesecev 
ali več, razen če so se dogovorili drugače. 
V takih primerih ne prejmejo 
nadomestila, razen za preostalo vrednost 
cenovno znižane opreme, ki je vezana na 
pogodbo ob sklenitvi pogodbe, in časovno 
sorazmernega povračila za vse druge 
prednosti posebnih ponudb, ki veljajo ob 
prekinitvi pogodbe. Ponudnik najpozneje 
po plačilu takega nadomestila brezplačno 
odpravi vse omejitve uporabe terminalske 
opreme na drugih omrežjih. 

3. Končni uporabniki imajo pravico do 
brezplačne prekinitve pogodbe po 
obvestilu o spremenjenih pogodbenih 
pogojih, ki jih predlaga ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, razen če 
predlagane spremembe koristijo izključno 
končnemu uporabniku. 

4. Vsako bistveno in nezačasno razhajanje 
med povprečno uspešnostjo glede hitrosti 
ali drugih parametrov kakovosti ter 
uspešnostjo, ki jo navede ponudnik javnih 
elektronskih komunikacij, se šteje za 
neskladnost uspešnosti za namene 
določitve pravnih sredstev, ki so na voljo 
končnemu uporabniku v skladu z 
nacionalno zakonodajo.“  

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 36 a – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2002/22/ES
Člena 22 in 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Členi 20, 21, 22 in 30 se črtajo. (2) Člena 22 in 30 se črtata.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37 – Spremembe Uredbe (EU) št. 
531/2012 

črtano

Uredba (EU) št. 531/2012 se spremeni:

(1) V člen 1(1) se vstavi naslednji tretji 
pododstavek:

„Ta uredba se uporablja izključno za 
storitve gostovanja, ki se v Uniji 
zagotavljajo končnim uporabnikom, 
katerih domači ponudnik je ponudnik 
javnih elektronskih komunikacij v eni od 
držav članic.“

(2) V členu 2(2) se vstavi naslednja točka 
(r):

ʻ(r) „dvostranski ali večstranski sporazum 
o gostovanju“ pomeni enega ali več 
komercialnih ali tehničnih sporazumov 
med ponudniki gostovanja, ki omogočajo 
virtualno razširitev pokrivanja domačega 
omrežja in vzdržno zagotavljanje s strani 
vsakega ponudnika gostovanja 
reguliranih maloprodajnih storitev 
gostovanja na isti cenovni ravni kot 
njihovih domačih mobilnih 
komunikacijskih storitev.ʻ

(3) V členu 4 se doda naslednji odstavek 
7:

Ta člen se ne uporablja za ponudnike 
storitev gostovanja, ki zagotavljajo 
regulirane maloprodajne storitve 
gostovanja v skladu s členom 4a.ʼ

(4) Vstavi se naslednji člen 4a:
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ʻČlen 4a

1. Ta člen se uporablja za ponudnike 
gostovanja, ki: 

(a) vedno in za vse maloprodajne pakete, 
ki vključujejo regulirane storitve 
gostovanja, zaračunavajo veljavne 
domače cene tako za domače storitve kot 
tudi za regulirane storitve gostovanja po 
vsej Uniji, kot če bi se regulirane storitve 
gostovanja uporabljale na domačem 
omrežju; ter

(b) prek svojih omrežij ali na podlagi 
dvostranskih ali večstranskih sporazumov 
o gostovanju z drugimi ponudniki 
gostovanja zagotovijo, da določbe iz točke 
(a) upošteva najmanj eden ponudnik 
gostovanja v vseh državah članicah. 

2. Odstavki 1, 6 in 7 ne izključujejo 
možnosti ponudnika gostovanja, da s 
sklicevanjem na merilo razumne uporabe 
omeji porabo reguliranih maloprodajnih 
storitev gostovanja po veljavnih cenah 
domačih storitev. Merilo razumne porabe 
se uporablja tako, da se potrošnikom, ki 
uporabljajo različne domače 
maloprodajne pakete ponudnika 
gostovanja, omogoči, da brez težav isti 
tipični vzorec domače porabe, ki ga 
uporabljajo pri domačih maloprodajnih 
paketih, uporabijo tudi na rednih 
potovanjih po Uniji. Ponudnik 
gostovanja, ki uporabi to možnost, objavi 
podrobne kvantificirane podatke o načinu 
uporabe merila razumne uporabe v skladu 
s členom 25(1)(b] Uredbe št. XXX/2014 
ter jih v skladu s členom 26(1)(b) in (c) 
navedene uredbe vključi v svoje pogodbe, 
pri čemer se sklicuje na glavne cene, 
količino ali druge parametre zadevnega 
maloprodajnega paketa.

Po posvetovanju z deležniki in v tesnem 
sodelovanju s Komisijo BEREC do 31. 
decembra 2014 določi splošne smernice za
uporabo merila razumne uporabe v 
maloprodajnih pogodbah s ponudniki 
gostovanja, ki uporablja ta člen. BEREC 
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določi take smernice s sklicevanjem na 
splošni cilj iz prvega pododstavka in 
upošteva zlasti razvoj cenovnih vzorcev in 
vzorcev porabe v državah članicah, 
stopnjo konvergence domačih cenovnih 
ravni v Uniji, vse opazne učinke 
gostovanja po cenah domačih storitev na 
razvoj takih cen in razvoj veleprodajnih 
cen gostovanja za neuravnotežen promet 
med ponudniki gostovanja.

Pristojni nacionalni regulativni organ 
spremlja in nadzoruje uporabo merila 
razumne uporabe, pri čemer čim bolj 
upošteva splošne smernice BEREC, ko se 
sprejmejo, in zagotavlja, da se ne 
uporabljajo neprimerni pogoji.

3. Posamezni končni uporabniki, ki jih 
oskrbuje ponudnik gostovanja, ki 
uporablja ta člen, se lahko na zahtevo 
namerno in izrecno odpovejo koristenju 
možnosti, s katero se pri določenem 
maloprodajnem paketu za regulirane 
storitve gostovanja uporabljajo veljavne 
cene domačih storitev, če jim ta ponudnik 
v zameno ponudi druge ugodnosti. 
Ponudnik storitev gostovanja takšne 
končne uporabnike opozori na vrsto 
ugodnosti gostovanja, ki jih bodo s tem 
izgubili. Nacionalni regulativni organi 
spremljajo zlasti, ali ponudniki 
gostovanja, ki uporabljajo ta člen, izvajajo 
poslovne prakse, s katerimi bi se izognili 
standardnim postopkom.

4. Regulirane maloprodajne pristojbine 
gostovanja iz členov 8, 10 in 13 se ne 
uporabljajo za storitve gostovanja, ki jih 
ponuja ponudnik gostovanja, ki uporablja 
ta člen, kolikor se te zaračunajo v višini 
veljavnih pristojbin za domače storitve. 

Če ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, za uporabo reguliranih storitev 
gostovanja, ki presegajo razumno 
uporabo takih storitev v skladu z 
odstavkom 2, zaračunava pristojbine, ki se 
razlikujejo od veljavnih cen domačih 
storitev, ali če se posamezni končni 
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uporabnik izrecno odreče ugodnosti cen 
domačih storitev za regulirane storitve 
gostovanja v skladu z odstavkom 3, 
pristojbine za navedene regulirane 
storitve gostovanja ne presegajo 
maloprodajnih pristojbin gostovanja iz 
členov 8, 10 in 13. 

5. Ponudnik gostovanja, ki želi uporabiti 
ta člen, o svoji izjavi in vseh dvostranskih 
ali večstranskih sporazumih, na podlagi 
katerih izpolnjuje pogoje iz odstavka 1, ter 
vseh spremembah v zvezi z njimi uradno 
obvesti urad BEREC. Ponudnik 
gostovanja, ki uradno obvesti BEREC, v 
svoje obvestilo vključi dokaz o dogovoru o 
takem obvestilu s strani vseh pogodbenih 
partnerjev dvostranskih ali večstranskih 
sporazumov o gostovanju, o katerih se 
uradno obvesti BEREC. 

6. V obdobju od 1. julija 2014 do 30. 
junija 2016 se ta člen uporablja za 
ponudnike gostovanja, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz odstavka 1, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

(a) ponudnik gostovanja urad BEREC v 
skladu z odstavkom 5 uradno obvesti o 
svoji izjavi in vseh zadevnih dvostranskih 
ali večstranskih sporazumih o gostovanju, 
pri čemer se izrecno sklicuje na ta 
odstavek;

(b) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da pogoje iz točk (c), (d) in (e) izpolnjuje v 
vsaj 17 državah članicah, ki predstavljajo 
70 % prebivalstva Unije;

(c) ponudnik gostovanja in pogodbeni 
partnerji iz točke (b) se zavežejo, da bodo 
najpozneje od 1. julija 2014 ali od datuma 
uradnega obvestila, če je njegov datum 
poznejši od prvega, zagotavljali in aktivno 
ponujali vsaj en maloprodajni paket s 
tarifno opcijo, pri kateri se tako za 
domače storitve kot tudi regulirane 
storitve gostovanja po vsej Uniji 
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uporabljajo veljavne cene za domače 
storitve, kot če bi se regulirane storitve 
gostovanja uporabljale na domačem 
omrežju;

(d) ponudnik gostovanja in pogodbeni 
partnerji iz točke (b) se zavežejo, da bodo 
najpozneje od 1. julija 2015 ali od datuma 
uradnega obvestila, če je njegov datum 
poznejši od prvega, zagotavljali in aktivno 
ponujali takšne tarifne opcije v 
maloprodajnih paketih, ki jih je 
1. januarja istega leta uporabljalo vsaj 
50 % njihovih strank;

(e) ponudnik gostovanja in pogodbeni 
partnerji iz točke (b) se zavežejo, da bodo 
najpozneje od 1. julija 2016 pri vseh 
maloprodajnih paketih upoštevali določbe 
iz odstavka 1(b).

Ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, in pogodbeni partnerji iz točke (b) se 
lahko namesto zaveze iz točke (d) 
zavežejo, da od 1. julija 2015 ali od 
uradnega obvestila, če je njegov datum 
poznejši od prvega, vse dodatne 
pristojbine, ki se v njihovih različnih 
maloprodajnih paketih zaračunajo poleg 
veljavnih cen za domače storitve, skupaj 
znašajo največ 50 % pristojbin, ki so 
veljale za navedene pakete 1. januarja 
2015, ne glede na to, ali se takšne dodatne 
pristojbine zaračunajo na enoto, kot so 
govorna minuta ali megabajti, na obdobje, 
na primer na dan ali teden gostovanja, ali 
na kateri koli drug način oz. kombinacijo 
načinov. Ponudniki gostovanja, ki 
uporabijo določbe iz te točke, 
nacionalnemu regulativnemu organu 
dokažejo, da izpolnjujejo zahtevo po 50-
odstotnem zmanjšanju dodatnih 
pristojbin, in predložijo vse potrebne 
dokaze, ki se od njih zahtevajo. 

Če ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, o svoji izjavi in vseh zadevnih 
dvostranskih ali večstranskih sporazumih 
o gostovanju v skladu s točko (d) prvega 
pododstavka uradno obvesti urad BEREC 
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in zato zanj velja ta odstavek, se ponudnik 
gostovanja, ki uradno obvesti BEREC, in 
vsi pogodbeni partnerji po točki (b) 
zavežejo, da bodo vsaj do 1. julija 2018 
izpolnjevali zaveze v skladu s točkami (c), 
(d) in (e) prvega pododstavka, vključno z 
vsemi drugimi zavezami v skladu s točko 
(d) navedenega pododstavka.

7. V obdobju od 1. julija 2014 do 30. 
junija 2016 se ta člen uporablja za 
ponudnike gostovanja, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz odstavka 1, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

(a) ponudnik gostovanja urad BEREC v 
skladu z odstavkom 5 uradno obvesti o 
svoji izjavi in vseh zadevnih dvostranskih 
ali večstranskih sporazumih o gostovanju, 
pri čemer se izrecno sklicuje na ta 
odstavek;

(b) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da najpozneje od 1. julija 2014 ali od 
datuma uradnega obvestila, če je njegov 
datum poznejši od prvega, pogoje iz 
odstavka 1(a) izpolnjuje v vsaj 10 državah 
članicah, ki predstavljajo 30 % 
prebivalstva Unije, in sicer;

(c) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da najpozneje od 1. julija 2015 ali od 
datuma uradnega obvestila, če je njegov 
datum poznejši od prvega, pogoje iz 
odstavka 1(a) izpolnjuje v vsaj 14 državah 
članicah, ki predstavljajo 50 % 
prebivalstva Unije;

(d) ponudnik gostovanja prek svojih 
omrežij oz. na podlagi dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov o gostovanju z 
drugimi ponudniki gostovanja zagotovi, 
da najpozneje od 1. julija 2016 ali od 
datuma uradnega obvestila, če je njegov 
datum poznejši od prvega, pogoje iz 
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odstavka 1(a) izpolnjuje v vsaj 17 državah 
članicah, ki predstavljajo 70 % 
prebivalstva Unije;

Če ponudnik gostovanja, ki uporablja ta 
člen, o svoji izjavi in zadevnih 
dvostranskih ali večstranskih sporazumih 
o gostovanju uradno obvesti urad BEREC 
v skladu s točko (a) prvega pododstavka in 
zato zanj velja ta odstavek, se ponudnik 
gostovanja, ki uradno obvesti BEREC, in 
pogodbeni partnerji iz točke (b) zavežejo, 
da bodo v skladu s svojimi zavezami 
izpolnjevali pogoje iz odstavka 1(a) 
najmanj do 1. julija 2018.

8. Ponudniki gostovanja se v dobri veri 
pogajajo o ureditvah za pripravo 
dvostranskih ali večstranskih sporazumov 
o gostovanju pod enakopravnimi in 
razumnimi pogoji, pri čemer upoštevajo 
cilj, da naj bi taki sporazumi z drugimi 
ponudniki gostovanja omogočali virtualno 
razširitev pokrivanja domačega omrežja 
in vzdržno zagotavljanje reguliranih 
maloprodajnih storitev gostovanja s strani 
ponudnikov gostovanja, ki uporabljajo ta 
člen, na isti cenovni ravni kot njihovih 
domačih mobilnih komunikacijskih 
storitev.

9. Z izjemo odstavka 1 se od 1. julija 2016 
ta člen uporablja za ponudnike 
gostovanja, ki uporabljajo ta člen, če ti 
dokažejo, da so si v vseh državah članicah 
v dobri veri prizadevali za vzpostavitev ali 
razširitev dvostranskega ali večstranskega 
sporazuma o gostovanju pod poštenimi in 
razumnimi pogoji, če še ne izpolnjujejo 
zahtev iz odstavka 1 in nobenemu od njih 
ni uspelo skleniti dvostranskega ali 
večstranskega sporazuma o gostovanju s 
ponudnikom gostovanja v eni ali več 
državah članicah, pod pogojem, da 
upoštevajo določbo o minimalnem 
pokrivanju iz odstavka 6(b) ter vse druge 
ustrezne določbe tega člena. V teh 
primerih si ponudniki gostovanja, ki 
uporabljajo ta člen, še naprej prizadevajo 
določiti razumne pogoje za sklenitev 
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sporazuma o gostovanju s ponudnikom 
gostovanja iz nezastopane države članice.

10. Če je alternativni ponudnik 
gostovanja stranki domačega ponudnika v 
skladu s členom 4(1) že odobril dostop in 
je že opravil potrebne naložbe za 
uporabnike, se člen 4(7) za take domače 
ponudnike ne uporablja v prehodnem 
triletnem obdobju. Prehodno obdobje ne 
posega v obveznost upoštevanja 
morebitnega daljšega pogodbenega 
obdobja, ki se dogovori z alternativnim 
ponudnikom gostovanja.

11. Ta člen ne posega v uporabo pravil 
Unije o konkurenci za dvostranske in 
večstranske sporazume o gostovanju.ʼ

(5) V členu 8 se odstavek 2 spremeni:

(a) prvi pododstavek se nadomesti z 
naslednjim:

ʻ2. Od 1. julija 2013 se lahko
maloprodajna cena (brez DDV) govorne 
evropske tarife, ki jo ponudnik storitev 
gostovanja lahko zaračuna uporabniku 
gostovanja za zagotavljanje reguliranega 
gostujočega klica, razlikuje za vsak 
gostujoči klic, vendar ne presega 
0,24 EUR na minuto za vse odhodne klice 
oziroma 0,07 EUR na minuto za vse 
prihodne klice. Najvišja maloprodajna 
cena za odhodne klice se 1. julija 2014 
zniža na 0,19 EUR. Ne glede na ukrepe, 
sprejete za preprečevanje nepravilne ali 
goljufive uporabe, ponudniki storitev 
gostovanja od 1. julija 2014 gostujočim 
uporabnikom ne zaračunavajo prejetih 
klicev. Brez poseganja v člen 19 te 
najvišje maloprodajne cene za govorno 
evropsko tarifo ostanejo veljavne do 30. 
junija 2017.ʼ

(b) tretji pododstavek se nadomesti 
z naslednjim:

ʻVsak ponudnik storitev gostovanja 
gostujočim uporabnikom zaračuna 
zagotavljanje reguliranih gostujočih 
klicev, za katere se uporablja govorna 
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evropska tarifa, na podlagi sekund.ʼ

(6) Členu 14 se doda naslednji odstavek 
1a:

ʻ1a. Če je poraba reguliranih 
maloprodajnih storitev gostovanja po 
veljavnih cenah za domače storitve s 
sklicevanjem na merilo razumne porabe v 
skladu s členom 4a(2) omejena, 
ponudniki gostovanja opozorijo gostujoče 
potrošnike, ko poraba gostujočih klicev in 
sporočil SMS doseže razumno omejitev 
porabe, in hkrati gostujočim potrošnikom 
zagotovijo njim prilagojene osnovne 
informacije o pristojbinah gostovanja za 
odhodne klice ali poslana sporočila SMS, 
za katere cene ali paketi domačih storitev 
v skladu z drugim, četrtim in petim 
pododstavkom odstavka 1 tega člena ne 
veljajo več.ʼ

(7) Členu 15 se doda naslednji odstavek 
2a:

ʻ2a. Če je poraba reguliranih 
maloprodajnih storitev gostovanja po 
veljavnih cenah za domače storitve s 
sklicevanjem na merilo razumne porabe v 
skladu s členom 4a(2) omejena, 
ponudniki gostovanja opozorijo gostujoče 
potrošnike, ko poraba storitev 
podatkovnega gostovanja doseže razumno 
omejitev porabe, in hkrati gostujočim 
potrošnikom zagotovijo njim prilagojene 
osnovne informacije o cenah gostovanja 
za podatkovno gostovanje, za katere cene 
ali paketi domačih storitev v skladu z 
odstavkom 2 tega člena ne veljajo več.ʼ 
Odstavek 3 tega člena se uporablja za 
storitve podatkovnega gostovanja, ki se 
uporabljajo izven veljavnih cen ali 
paketov domačih storitev iz člena 4a (2).ʼ

(8) Člen 19 se spremeni, kot sledi:

(a) Odstavek 1 se spremeni, kot sledi:

(i) prvi stavek se nadomesti z naslednjim:

ʻKomisija pregleda delovanje te uredbe in 
po javnem posvetovanju poroča 
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Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do 31. decembra 2016.ʼ

(ii) točka (g) se nadomesti z naslednjim:

ʻ(g) v kakšnem obsegu je izvajanje 
strukturnih ukrepov iz členov 3 in 4 ter 
alternativnih režimov iz člena 4a vplivalo 
na razvoj konkurence na notranjem trgu 
storitev gostovanja, da ni učinkovite 
razlike med tarifami za gostovanje in 
nacionalnimi tarifami;ʼ

(iii) vstavi se naslednja točka (i):

'(i) v kakšnem obsegu, če sploh, uporaba 
domačih cen za storitve, ki jih 
zaračunavajo ponudniki gostovanja tako 
za domače storitve kot tudi regulirane 
storitve gostovanja po vsej Uniji vidno 
vpliva na razvoj domačih maloprodajnih 
cen.

(b) Odstavek 2 se spremeni, kot sledi:

(i) prvi stavek se nadomesti z naslednjim:

ʻČe je iz poročila razvidno, da v vsaki 
državi članici niti eden ponudnik 
gostovanja tarifnih opcij, pri katerih se za 
domače in regulirane storitve gostovanja 
uporabljajo cene domačih storitev, ne 
zagotavlja v vseh maloprodajnih paketih 
za razumno porabo ali da ponudbe 
alternativnih ponudnikov gostovanja niso 
bistveno izenačile maloprodajnih tarif za
gostovanje, ki bi bile zlahka dostopne 
potrošnikom po vsej Uniji, Komisija do 
istega datuma Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži ustrezne predloge, da bi 
odpravila ta položaj in zagotovila, da na 
notranjem trgu ni razlik med 
nacionalnimi tarifami in tarifami za 
gostovanje.ʼ

(ii) točka (d) se nadomesti z naslednjim:

ʻ(d) za spremembo trajanja ali znižanje 
najvišjih veleprodajnih cen iz členov 7, 9 
in 12, da bi se izboljšala sposobnost vseh 
ponudnikov gostovanja, da v 
maloprodajnih paketih za razumno 
porabo zagotovijo tarifne opcije, pri 
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katerih se za domače storitve in 
regulirane storitve gostovanja uporabljajo 
veljavne cene za domače storitve, kot če bi 
se regulirane storitve gostovanja 
uporabljale na domačem omrežju.ʼ

Obrazložitev

Na tej stopnji bi sprememba Uredbe (EU) št. 531/2012 močno vplivala na varnost 
načrtovanja in pravno varnost Vsekakor je treba počakati, da Komisija pregleda delovanje te 
uredbe, kot je določeno v členu 19 omenjene uredbe.
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