
AD\1020266SL.doc PE523.069v03-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

2013/0309(COD)

19.2.2014

MNENJE

Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski 
enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter 
spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 
1211/2009 in (EU) št. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

Pripravljavec mnenja: Salvador Sedó i Alabart



PE523.069v03-00 2/26 AD\1020266SL.doc

SL

PA_Legam



AD\1020266SL.doc 3/26 PE523.069v03-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta predlog omogoča lažje zagotavljanje čezmejnih komunikacijskih storitev, ker ponudnikom 
omogoča zagotavljanje storitev po celotni Uniji na osnovi enotne odobritve EU in posledično 
s čim manj upravnimi ovirami. 

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, katerega namen je uskladiti pravice 
končnih uporabnikov (v zvezi z odprtim internetom), ter njena prizadevanja za uskladitev 
podatkov, ki jih morajo ponudniki objaviti o elektronskih komunikacijskih storitvah, ki jih 
ponujajo, in vključitev tovrstnih podatkov v pogodbe, ter za uskladitev načinov za zamenjavo 
ponudnika in pristojbin za storitve gostovanja. 

Po mnenju pripravljavca mnenja je spoštovanje pravic do zaupnosti komunikacij, zasebnosti 
in osebnih podatkov ključnega pomena za vzpostavitev zaupanja potrošnikov v evropske 
elektronske komunikacije in posledično za njihovo uspešnost. Končni uporabniki morajo biti 
prepričani, da se te pravice spoštujejo, kadarkoli uporabljajo elektronske komunikacijske 
storitve in omrežja, ter da je vsakršno poseganje v te pravice sorazmerno in potrebno za 
doseganje jasno določenega upravičenega namena. 

To mnenje se torej osredotoča na tiste vidike predloga, ki bodo verjetno vplivali na pravici do 
zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter zaupnost komunikacij. 

Pripravljavec mnenja pozdravlja vključitev načela „nevtralnosti omrežja“ v uredbo in zato 
poudarja, da bi morali biti vsi ukrepi, ki jih predlog dovoljuje ter posegajo v pravici do 
varstva podatkov in zasebnosti končnih uporabnikov, pregledni, strogo sorazmerni in omejeni 
na nujne primere.

Namen predlogov sprememb je zagotoviti zaupnost komunikacij, zasebnost in varstvo 
osebnih podatkov, da se vzpostavi zaupanje potrošnikov.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, 
raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge 
sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 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 
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.

(36) Glede na postopno migracijo na AIPN 
omrežja bi lahko pomanjkanje 
razpoložljivih povezljivostnih izdelkov, ki 
temeljijo na protokolu IP, za različne 
razrede storitev z opredeljeno 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 opredeljene
kakovosti. Zato je potreben harmoniziran
pristop k oblikovanju in razpoložljivosti 
teh storitev, vključno z zaščitnimi ukrepi 
za zagotovitev, da boljša kakovost ni 
funkcionalno enaka ali v škodo 
delovanju, cenovni dostopnosti ali 
kakovosti internetnih dostopovnih storitev 
in ne spodkopava konkurenčnosti, 
inovacij ali nevtralnosti omrežja.
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Predlog spremembe 2

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 
prepreči razdrobljenost enotnega trga 
zaradi ukrepov posameznih držav članic.

(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. Ključna gonilna sila inovacij in 
gospodarske dejavnosti brez primere v 
digitalni dobi je dejstvo, da se ves spletni 
promet obravnava enako, brez 
diskriminacije, omejitev ali motenj in ne 
glede na pošiljatelja, prejemnika, vrsto, 
vsebino, napravo, storitev ali aplikacijo, v
skladu z načelom nevtralnosti omrežja. 
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. Ta zmožnost je 
najbolje zagotovljena, kadar ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij vse vrste 
prometa obravnavajo enako. Nedavno pa
sta poročilo Organa evropskih regulatorjev 
za elektronske komunikacije (BEREC) o 
upravljanju spletnega prometa, objavljeno 
maja 2012, in študija 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, pokazala, 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 za vključitev načela 
nevtralnosti omrežja v zakonodajo na 
ravni Unije, da bi internet ostal odprta 
platforma in da se prepreči razdrobljenost 
enotnega trga zaradi ukrepov posameznih 
držav članic. Kakor je določeno v 
resoluciji Evropskega parlamenta z dne 
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17. novembra 2011 o odprtem internetu in 
nevtralnosti omrežja v Evropi 2011/2866, 
je odprt značaj interneta ključna gonilna 
sila konkurenčnosti, gospodarske rasti, 
socialnega razvoja in inovacij, kar je 
imelo za posledico zelo hiter razvoj 
spletnih uporabniških programov, vsebin 
in storitev, ter posledično rasti v ponudbi 
in povpraševanju po vsebinah in storitvah, 
in je zato izredno pomemben pospeševalec 
prostega pretoka znanja, idej in 
informacij, tudi v državah, kjer je dostop 
do neodvisnih sredstev obveščanja 
omejen.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Svoboda končnih uporabnikov, da
imajo dostop do informacij in zakonitih 
vsebin ter jih razširjajo ter da uporabljajo 
storitve po lastni izbiri, je pogojena s 
pravom Unije in nacionalno zakonodajo, ki 
je z njim skladna. Ta uredba opredeljuje 
meje za omejevanje te svobode s strani 
ponudnikov javnih elektronskih 
komunikacij, vendar ne posega v drugo 
zakonodajo Unije, vključno z avtorskimi 
pravicami in Direktivo 2000/31/ES.

(46) Pravica končnih uporabnikov, da
dostopajo do informacij in zakonitih vsebin 
ter jih razširjajo ter da uporabljajo
aplikacije in želene storitve, je urejena s 
pravom Unije in ustrezno nacionalno 
zakonodajo. Ta uredba opredeljuje meje za 
omejevanje te pravice s strani ponudnikov 
javnih elektronskih komunikacij, vendar ne 
posega v drugo zakonodajo Unije, vključno
s pravili o avtorskih pravicah in Direktivo 
2000/31/ES o elektronskem poslovanju ter 
členom 13 Direktive 95/46/ES in členom 
15 Direktive 2002/58/ES, ki omejujejo 
ukrepe za upravljanje prometa z vidika 
varstva podatkov in zasebnosti.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) V odprtem internetu ponudniki javnih (47) V odprtem internetu ponudniki javnih 
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elektronskih komunikacij v okviru 
pogodbeno dogovorjenih omejitev glede 
podatkovnih količin in podatkovnih 
hitrosti za internetne dostopovne storitve
ne bi smeli onemogočati in upočasnjevati 
specifičnih vsebin, aplikacij, storitev ali 
posebnih razredov le-teh oz. jim 
zmanjševati kakovosti ali jih 
diskriminacijsko obravnavati, razen v 
primeru omejenega števila smiselnih 
ukrepov za upravljanje spletnega prometa, 
ki morajo biti pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski. ki morajo biti 
pregledni, sorazmerni in 
nediskriminacijski. Smiselno upravljanje 
spletnega prometa obsega preprečevanje 
ali oviranje hudih kaznivih dejanj, 
vključno s prostovoljnimi ukrepi 
ponudnikov za preprečevanje dostopa do 
otroške pornografije in njenega 
razširjanja. Čim večje zmanjšanje učinkov 
prezasedenosti omrežja bi se moralo šteti 
za smiselno pod pogojem, da je omrežna 
prezasedenost le začasna ali da do nje pride 
samo v izjemnih okoliščinah.

elektronskih komunikacij ne bi smeli 
onemogočati in upočasnjevati specifičnih 
vsebin, aplikacij, storitev ali posebnih 
razredov le-teh oz. jim zmanjševati 
kakovosti ali jih diskriminacijsko 
obravnavati, razen v primeru omejenega 
števila tehnično smiselnih, jasno 
opredeljenih ukrepov na nekomercialni 
osnovi za upravljanje spletnega prometa, ki
bi morali biti pregledni, nujno potrebni,
sorazmerni in nediskriminacijski. Blaženje
učinkov prezasedenosti omrežja bi se 
moralo šteti za smiselno pod pogojem, da 
je omrežna prezasedenost le začasna ali da 
do nje pride samo v izjemnih okoliščinah.

Predlog spremembe 5

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 

(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, bi lahko spodbudila
zagotavljanje specializiranih storitev, 
pričakuje pa se, da bo imela vlogo pri 
razvoju novih storitev, kakršne so 
komunikacije stroj-stroj. Hkrati bi morali 
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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.

taki dogovori ponudnikom javnih 
elektronskih komunikacij omogočiti, da 
bolje uravnotežijo spletni promet in 
preprečijo preobremenjenost omrežja. To 
ne bi smelo negativno vplivati na razvoj 
interneta in na načelo nevtralnosti 
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
so tovrstne značilnosti opredeljenih ravni 
kakovosti tehnično nujne za delovanje 
storitve, sporazumi pa ne poslabšajo 
kakovosti internetnih dostopovnih storitev.

Predlog spremembe 6

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 
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 

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

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 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58a) Obdelava osebnih podatkov iz 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ukrepih za evropski enotni trg 
elektronskih komunikacij in doseganje 
povezane celine bi morala biti skladna z 
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov1a, ki ureja obdelavo osebnih 
podatkov v državah članicah v skladu s to 
uredbo in pod nadzorom pristojnih 
organov držav članic, zlasti neodvisnih 
javnih organov, ki jih določijo države 
članice, ter z Direktivo 2002/58/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in 
varstvu zasebnosti na področju 
elektronskih komunikacij1b.

________________
1a Direktiva 95/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 
1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
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takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 
31).
1b Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (UL L 201, 31.7.2002, str. 
37).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58b) Obdelava osebnih podatkov iz 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ukrepih za evropski enotni trg 
elektronskih komunikacij in doseganje 
povezane celine bi morala biti skladna z 
Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov1a.

__________________
1a UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 80 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(80a) Ta uredba spoštuje načela in 
določbe zakonodaje EU o varstvu 
podatkov.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ea) da bi zagotovili enako obravnavanje 
celotnega internetnega prometa, brez 
diskriminacije, omejevanja ali 
vmešavanja, neodvisno od njegovega 
pošiljatelja, prejemnika, vrste, vsebine, 
naprave, storitve ali aplikacije;

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ta uredba ne posega v Direktivo 
95/46/ES in drugo veljavno zakonodajo 
Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 12

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 

črtano
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določeno zagotovljeno kakovostjo storitev;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „nevtralnost omrežja“ je načelo 
enakega obravnavanja vsega spletnega 
prometa brez diskriminacije, omejitev ali 
motenj, ne glede na pošiljatelja, 
prejemnika, vrsto, vsebino, napravo, 
storitev ali aplikacijo;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – 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, ki se
izvaja znotraj zaprtih komunikacijskih 
omrežij ob uporabi internetnega protokola 
s strogim nadzorom dostopa in se ne trži 
ali uporablja kot nadomestek za internetno 
dostopovno storitev, prav tako pa ni 
funkcionalno enaka storitvam, ki so na 
voljo prek javne internetne dostopovne 
storitve;

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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. Ne 
glede na izbrano obliko registra 
(elektronsko ali tiskano) bi moral urad 
BEREC pri vzdrževanju registra 
uporabljati ustrezne varnostne ukrepe v 
skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 
45/2001.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Poleg tega bi moral urad BEREC 
ponudnikom komunikacij zagotoviti 
informacije v skladu s členom 12 Uredbe 
(ES) št. 45/2001, ki jih je mogoče širiti 
prek regulativnega organa države članice, 
v kateri ima ponudnik sedež.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) popolnoma spoštuje pravila o varstvu 
osebnih podatkov, zasebnosti, varnosti in 
celovitosti omrežij ter preglednosti v 
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skladu s pravom Unije.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spoštuje pravila o varstvu zasebnosti, 
osebnih podatkov, varnosti in celovitosti 
omrežij ter preglednosti v skladu s pravom 
Unije.

črtano

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 32, 
da lahko Prilogo I prilagodi glede na tržni 
in tehnološki razvoj ter tako še naprej 
zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev 
iz odstavka 1.

črtano

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi enotna tehnična in 
metodološka pravila za izvajanje enega ali 
več evropskih dostopovnih izdelkov po
členih 17 in 19 ter točk 2 in 3 Priloge I ter 
Priloge II v skladu s tam določenimi merili 
in parametri. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi enotna tehnična in 
metodološka pravila za izvajanje enega ali 
več evropskih dostopovnih izdelkov po
členu 17 ter točkah 2 in 3 Priloge I v 
skladu s tam določenimi merili in 
parametri. Te izvedbene akte sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
33(2).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev prost dostop do 
informacij in vsebin ter jih lahko širijo, 
zaganjajo aplikacije in uporabljajo storitve 
po lastni izbiri.

Končni uporabniki imajo prek internetnih 
dostopovnih storitev pravico do dostopa do
informacij in vsebin ter jih lahko širijo, 
zaganjajo aplikacije, priključijo strojno 
opremo in uporabljajo storitve, 
programsko opremo ali naprave po lastni 
izbiri v skladu z načelom nevtralnosti 
omrežja.

Predlog spremembe 23

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.

Pod pogojem, da je v sporazumih ustrezno 
upoštevano načelo nevtralnosti omrežja in 
da ti sporazumi ne diskriminirajo na 
podlagi vsebine, aplikacij ali storitev oz. 
posebnih razredov le-teh, imajo končni 
uporabniki pravico sklepati sporazume, ki 
se razlikujejo glede na podatkovne 
količine in hitrosti, če dajo za to 
prostovoljno in izrecno soglasje.
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Predlog spremembe 24

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.

Končni uporabniki imajo tudi pravico, da 
prosto sklepajo dogovore s ponudniki 
javnih elektronskih komunikacij ali 
ponudniki vsebin, aplikacij in storitev o 
zagotavljanju specializiranih storitev z 
boljšo kakovostjo. Če se taki sporazumi 
sklenejo s ponudnikom internetnih 
dostopovnih storitev, ponudnik v skladu z 
načelom nevtralnosti omrežja zagotovi, da 
okrepljena kakovost storitve ne zmanjšuje 
zmogljivosti, dostopnosti ali kakovosti 
internetnih dostopovnih storitev.

Predlog spremembe 25

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

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru pogodbeno dogovorjenih 
podatkovnih količin ali hitrosti za 
internetne dostopovne storitve ponudniki
teh storitev svoboščin iz odstavka 1 ne
omejujejo z blokiranjem, 
upočasnjevanjem, poslabšanjem ali 
diskriminacijo specifičnih vsebin, aplikacij 
ali storitev oz. posebnih razredov le-teh, 
razen v primerih, ko je treba uvesti 
primerne ukrepe za upravljanja prometa.
Primerni ukrepi za upravljanje prometa so 
pregledni, nediskriminacijski, sorazmerni 
in potrebni za:

V skladu z načelom nevtralnosti omrežja
ponudniki internetnih dostopovnih storitev
pravic iz odstavka 1 ne smejo omejevati z 
blokiranjem, upočasnjevanjem, 
poslabšanjem, spreminjanjem ali 
diskriminacijo specifičnih vsebin, aplikacij 
ali storitev oz. posebnih razredov le-teh, 
razen v nekaterih posebnih primerih, ko je 
treba nujno uvesti primerne ukrepe za 
upravljanja prometa. Primerni ukrepi za 
upravljanje prometa so pregledni, 
nediskriminacijski, strogo sorazmerni, 
skladno z jasnimi, celovitimi in
dostopnimi mehanizmi pravnih sredstev, 
in potrebni za:

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zagotavljanje jasnih in natančnih 
informacij o dovoljenih tehnikah 
pregledovanja komunikacij;

Obrazložitev

Člen 23(5) predloga določa „primerne ukrepe za upravljanje prometa“, v skladu s katerimi bi 
lahko ponudniki internetnih storitev zmanjševali kakovost prometa, ga obravnavali 
diskriminatorno, upočasnili ali onemogočili, ne navaja pa informacij o tehnikah 
pregledovanja komunikacij, ki so osnova za tovrstne ukrepe. Če želimo med končnimi 
uporabniki odpraviti dvome o vplivih ukrepov za upravljanje prometa na varstvo podatkov in 
zasebnosti, bi moral člen 23(5) zagotavljati jasne informacije o tehnikah pregledovanja 
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komunikacij.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ohranitev integritete in varnosti omrežja, 
storitev, ki se zagotavljajo prek tega 
omrežja, ter terminalov končnih 
uporabnikov;

b) ohranitev integritete in varnosti omrežja
evropskega ponudnika elektronskih 
komunikacij, storitev, ki se zagotavljajo 
prek tega omrežja, ter terminalov končnih 
uporabnikov;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) preprečitev prenosa neželenih 
komunikacij končnim uporabnikom, ki so 
se predhodno strinjali s takimi 
omejevalnimi ukrepi;

c) preprečitev prenosa neželenih 
komunikacij za neposredno trženje
uporabnikom, ki so se svobodno, po 
predhodni seznanitvi, izrecno in
predhodno strinjali s takimi omejevalnimi 
ukrepi; tovrstno strinjanje mora biti 
zavestno, specifično, nedvoumno in 
svobodno;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – 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) ublažitev učinkov začasnih in izrednih 
obremenitev omrežij, predvsem z uporabo 
aplikacijsko nevtralnih ukrepov, pod 
pogojem, da se ves promet obravnava
enako.
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Predlog spremembe 31

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.

Za ustrezno upravljanje prometa se podatki 
obdelujejo samo, kot je to potrebno in 
sorazmerno za namene tega odstavka. Zato 
morajo biti vse tehnike pregleda, 
prečiščevanja in analize podatkov v 
skladu z zakonodajo o zasebnosti in 
zakonodajo Unije o varstvu podatkov. Te 
tehnike bi morale samodejno preučevati 
samo informacije v glavah datotek. 
Obdelava vsebine komunikacije za te 
namene je prepovedana. V nobenem 
primeru se ne obdelujejo občutljivi 
podatki, kot so opredeljeni v členu 8(1) 
Direktive 95/46/ES.

Predlog spremembe 32

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 
ugotovitvah letno poročajo Komisiji in
organu BEREC.

1. Nacionalni regulativni organi skrbno 
spremljajo pravice iz člena 23(1) in (2) ter 
zagotavljajo dejansko sposobnost končnih 
uporabnikov, da jih uveljavljajo, ter 
upoštevanje člena 23(5) in člena 2(15) ter
neprekinjeno razpoložljivost 
nediskriminacijskih internetnih 
dostopovnih storitev – v skladu z načelom 
nevtralnosti omrežja– takšne kakovosti, ki 
odraža napredek v tehnologiji in ki je ne 
znižujejo specializirane storitve. V 
sodelovanju z drugimi pristojnimi 
nacionalnimi organi in organi za varstvo 
podatkov spremljajo tudi učinke 
specializiranih storitev na kulturno 
raznovrstnost in inovacije. Nacionalni 
regulativni organi o spremljanju in svojih 
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ugotovitvah letno poročajo Komisiji,
organu BEREC in javnosti. To 
spremljanje je skladno z načelom 
zaupnosti komunikacij in ne vključuje 
obdelave osebnih podatkov.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Nacionalni regulativni organi 
vzpostavijo jasne in razumljive 
mehanizme obveščanja in povračila škode 
za končne uporabnike, ki so bili žrtve 
diskriminacije, omejitev, motenja, 
blokiranja ali zaviranja v zvezi s spletnimi 
vsebinami, storitvami ali aplikacijami.

Predlog spremembe 34

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).

3. Komisija lahko po posvetovanju z 
organom BEREC in drugimi 
zainteresiranimi stranmi 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).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e –točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) jasne in ustrezne informacije o 
tehnikah preverjanja za ukrepe 
upravljanja prometa, uvedene za namene 
iz člena 23(5), in njihove posledice za 
pravico uporabnikov do varstva zasebnosti 
in podatkov.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(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; obdelava osebnih 
podatkov, vključenih v tovrsten imenik, je 
skladna z določbami člena 12 Direktive 
2002/58/ES;

Obrazložitev

Člen 12 Direktive 2002/58/ES predvideva, da bi morali biti končni uporabniki obveščeni o 
namenih tega imenika ter možni nadaljnji uporabi njihovih osebnih podatkov glede na 
funkcije iskanja v tem imeniku.
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka fa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) informacije o ukrepih iz člena 
26(1)(j) in njihovem potencialnem vplivu 
na pravici končnih uporabnikov do 
zasebnosti in varstva podatkov.
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Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij končnim uporabnikom 
omogočijo, da se brezplačno odločijo za 
prejemanje razčlenjenih obračunov, če se 
pravica do zasebnosti kličočih 
uporabnikov in klicanih naročnikov 
ustrezno spoštuje.
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) vstavi se naslednji člen:

Člen 6a

Odprava maloprodajnih pristojbin za 
gostovanje

Ponudniki gostovanja od 1. julija 2015 
gostujočim uporabnikom ne zaračunavajo 
dodatnih stroškov v primerjavi s cenami 
storitev mobilnih komunikacij na domači 
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ravni za vse odhodne ali dohodne 
regulirane gostujoče klice, vsa odhodna 
regulirana gostujoča sporočila SMS, vsa 
odhodna gostujoča sporočila MMS ali za 
vse uporabljene regulirane storitve 
podatkovnega gostovanja ali vse splošne 
stroške zagotovitve terminalske opreme ali 
storitev, ki se uporabljajo v tujini.

Obrazložitev

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (EU) št. 531/2012
Člen 7 – odstavka 1 in 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(4b) v členu 7 se odstavka 1 in 2 
nadomestita z naslednjim:

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

„1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo 
operater obiskanega omrežja lahko 
zaračuna uporabnikovemu ponudniku 
storitev gostovanja za zagotavljanje 
reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz 
obiskanega omrežja, med drugim vključno 
s stroški izvora, prenosa in zaključevanja 
ne presega omejitev iz odstavka 2.

2. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 

2. Povprečna veleprodajna cena iz 
odstavka 1 se uporablja med katerima koli 
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operaterjema in se izračuna za 
dvanajstmesečno obdobje ali katero koli 
krajše obdobje, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe najvišje povprečne 
veleprodajne cene iz tega odstavka ali do 
30. junija 2022. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena se 1. julija 2013 zniža na
0,10 EUR in 1. julija 2014 na 0,05 EUR 
ter brez poseganja v člen 19 ostane 0,05 
EUR do 30. junija 2022.“

operaterjema in se izračuna za 
dvanajstmesečno obdobje ali katero koli 
krajše obdobje, ki še ostaja do konca 
obdobja uporabe najvišje povprečne 
veleprodajne cene iz tega odstavka ali do 
30. junija 2022. Najvišja povprečna 
veleprodajna cena 1. julija 2013 ne 
presega 0,10 EUR in se 1. julija 2014
zniža na 0,03 EUR, 1. julija 2015 na 
0,02 EUR in 1. julija 2016 na 0,01 EUR.“

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SL:PDF).

Obrazložitev

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.
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Predlog uredbe
Priloga 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MINIMALNI PARAMETRI 
EVROPSKIH POVEZLJIVOSTNIH 
IZDELKOV ASQ

črtano
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Omrežni elementi in z njimi povezane 
informacije:

- A opis povezljivostnega izdelka, ki se bo 
zagotavljal prek fiksnega omrežja, 
vključno s tehničnimi lastnostmi in 
sprejetjem vseh ustreznih standardov.

Omrežne funkcije:

– sporazum o povezljivosti, ki zagotavlja 
kakovost storitev med koncema in temelji 
na določenih parametrih, ki omogočajo 
zagotavljanje najmanj naslednjih 
storitvenih razredov:

– govorne in video klice;

– radiodifuzijo avdiovizualnih vsebin; in

– podatkovno-kritičnih aplikacij.
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