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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Izvajanje posodobljenega regulativnega okvira za elektronske komunikacije v EU bo uspešno, 

če bo zagotovljena tudi svoboda izražanja in obveščanja, pluralnost medijev, kulturna 

raznolikost, varstvo potrošnikov, zasebnost in varstvo osebnih podatkov. Pripravljavec 

mnenja zato za dosego tega cilja predlaga dodatne spremembe predloga Komisije, pri čemer 

upošteva tudi povezanost in prepletanje z novimi predlogi uredbe o zasebnosti in elektronskih 

komunikacijah. 
 

Pripravljavec mnenja zlasti meni, da bi morala direktiva poleg zagotavljanja enakih 

konkurenčnih pogojev med vsemi ponudniki storitev jamčiti tudi za skupne minimalne 

standarde, kar zadeva varnost omrežij in storitev ter zasebnost končnih uporabnikov. Zato je 

nujno vključiti vse vrste medosebnih komunikacijskih storitev, tudi če je možnost medosebne 

in interaktivne komunikacije zgolj spremljevalna lastnost druge storitve, pri tem pa je treba 

upoštevati prihodnji razvoj in sinergijo med storitvami. 

 

V skladu s stališčem Parlamenta, sprejetim v njegovi resoluciji z dne 14. marca 2017 o 

posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, 

varnost in kazenski pregon, pripravljavec mnenja tudi vztraja, da bi bilo treba zaradi 

zagotavljanja varnosti in celovitosti omrežij in storitev spodbujati uporabo šifriranja od konca 

do konca, kar naj bi bilo po potrebi obvezno, in pri tem upoštevati načeli vgrajenega varstva 

podatkov in vgrajenega varstva zasebnosti. Države članice zlasti ne bi smele ponudnikom 

šifriranja, ponudnikom komunikacijskih storitev in drugim organizacijam (na vseh ravneh 

dobavne verige) nalagati obveznosti, ki bi oslabile varnost njihovih omrežij in storitev, na 

primer omogočanje ali dopuščanje „stranskih vrat“. Čeprav se nova določba nanaša na 

varnost omrežij in storitev, je nujno zagotoviti pravico do varstva osebnih podatkov in 

zasebnosti v elektronskih komunikacijah. 

 

Drugi osrednji element za večjo varnost omrežja in storitev ter varstvo temeljnih pravic so 

nove naloge, podeljene BEREC, za razvoj smernic na tem posebnem področju, s katerimi bi 

zagotovili dosledno in usklajeno izvajanje. Poleg tega neodvisnost tega organa temelji na 

zagotovitvi, da bodo nacionalni regulativni organi s pravnega vidika ločeni in funkcionalno 

neodvisni od industrije in vlade, tako da od nikogar ne bodo zahtevali ali sprejemali navodil, 

da bodo delovali pregledno in odgovorno, kot je določeno v zakonu, in da bodo imeli 

zadostna pooblastila. 

 

Pripravljavec mnenja uvaja posebno besedilo o omejitvah, ki bi jih lahko sprejele države 

članice na podlagi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja, s čimer bi skladno z 

Listino o temeljnih pravicah in sodno prakso Sodišča Evropske unije zagotovili, da bi bilo 

vsako omejevanje uresničevanja pravic in svoboščin, ki jih priznava ta listina, predpisano z 

zakonom in bi spoštovalo bistveno vsebino teh pravic in svoboščin. Ob upoštevanju načela 

sorazmernosti so omejitve dovoljene samo, če so potrebne in če dejansko ustrezajo ciljem 

splošnega interesa, ki jih priznava Unija, ali če so potrebne zaradi varstva pravic in svoboščin 

drugih. 
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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 upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Komisija je v Strategiji za enotni 

digitalni trg navedla, da bo pregled 

telekomunikacijskega okvira osredotočen 

na ukrepe, katerih namen je spodbujanje 

naložb v visokohitrostna širokopasovna 

omrežja, vzpostavitev bolj usklajenega 

pristopa enotnega trga k politiki in 

upravljanju spektra, vzpostavitev pogojev 

za pravi enotni trg z odpravljanjem 

regulativne razdrobljenosti, zagotavljanje 

enakih konkurenčnih pogojev za vse 

udeležence na trgu, dosledna uporaba 

predpisov in vzpostavitev učinkovitejšega 

regulativnega institucionalnega okvira. 

(3) Komisija je v Strategiji za enotni 

digitalni trg navedla, da bo pregled 

telekomunikacijskega okvira osredotočen 

na ukrepe, katerih namen je spodbujanje 

naložb v visokohitrostna širokopasovna 

omrežja, vzpostavitev bolj usklajenega 

pristopa enotnega trga k politiki in 

upravljanju spektra, vzpostavitev pogojev 

za pravi enotni trg z odpravljanjem 

regulativne razdrobljenosti, zagotavljanje 

učinkovitega varstva potrošnikov in 

enakih konkurenčnih pogojev za vse 

udeležence na trgu, dosledna uporaba 

predpisov in vzpostavitev učinkovitejšega 

regulativnega institucionalnega okvira. V 

njej je napovedala tudi pregled Direktive 

2002/58/ES, da bi zagotovili visoko raven 

varstva zasebnosti za uporabnike 

elektronskih komunikacijskih storitev in 

enake konkurenčne pogoje za vse 

udeležence na trgu. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi predlogi, zlasti s predlagano uredbo o 

zasebnosti in elektronskih komunikacijah (COM(2017)0010). 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Ta direktiva bi morala oblikovati (5) Ta direktiva bi morala oblikovati 
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pravni okvir za zagotovitev proste ponudbe 

elektronskih komunikacijskih omrežij in 

storitev, vendar samo ob upoštevanju 

pogojev, ki so določeni v tej direktivi, in 

vseh omejitev v skladu s členom 52 (1) 

Pogodbe, zlasti ukrepov glede javnega 

reda, javne varnosti in javnega zdravja. 

pravni okvir za zagotovitev proste ponudbe 

elektronskih komunikacijskih omrežij in 

storitev, vendar samo ob upoštevanju 

pogojev, ki so določeni v tej direktivi, in 

vseh omejitev v skladu s členom 52(1) 

Pogodbe, zlasti ukrepov glede javnega 

reda, javne varnosti in javnega zdravja, in 

členom 52(1) Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah (Listina). 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe potreben, ker je neločljivo 

povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb, zlasti s predlogom spremembe 20, ki se 

nanaša na člen 12. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Določbe te direktive ne posegajo v 

možnost nobene od držav članic, da 

sprejme potrebne ukrepe , ki so upravičeni 

na podlagi razlogov iz členov 87 in 45 

Pogodbe o delovanju Evropske unije , s 

katerimi zaščiti svoje temeljne varnostne 

interese, poskrbi za javni red, javno 

moralo in javno varnost ter dovoli 

preiskavo, odkrivanje in pregon kaznivih 

dejanj. 

(6) Določbe te direktive ne posegajo v 

možnost nobene od držav članic, da 

sprejme potrebne ukrepe, ki so upravičeni 

na podlagi razlogov iz členov 87 in 45 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 

katerimi zaščiti svoje temeljne varnostne 

interese, poskrbi za javni red in javno 

varnost ter dovoli preiskavo, odkrivanje in 

pregon kaznivih dejanj, pri tem pa je treba 

upoštevati, da morajo biti ti ukrepi v 

skladu s členom 52(1) Listine predpisani z 

zakonom, spoštovati bistveno vsebino 

pravic in svoboščin, ki jih priznava ta 

listina, in upoštevati načelo 

sorazmernosti. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe potreben, ker je neločljivo 

povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb, zlasti s predlogom spremembe 20, ki se 

nanaša na člen 12. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Zbliževanje telekomunikacijskega 

sektorja, sektorja sredstev javnega 

obveščanja in sektorja informacijske 

tehnike in tehnologije pomeni, da bi bilo 

treba vsa elektronska komunikacijska 

omrežja in storitve v čim večji možni meri 

vključiti v enoten Evropski zakonik o 

elektronskih komunikacijah, določen z eno 

samo direktivo, razen zadev, ki jih je bolje 

obravnavati z neposredno veljavnimi 

pravili, določenimi z uredbami. Zakonsko 

ureditev elektronskih komunikacijskih 

omrežij in storitev je treba ločiti od 

zakonske ureditve vsebin. Ta zakonik zato 

ne zajema vsebine storitev, ki se 

zagotavljajo po elektronskih 

komunikacijskih omrežjih z uporabo 

elektronskih komunikacijskih storitev, kot 

so radiodifuzijske vsebine, finančne 

storitve in nekatere storitve informacijske 

družbe, zato ne posega v ukrepe, ki so bili 

za take storitve sprejeti na ravni Unije ali 

na nacionalni ravni v skladu s pravom 

Unije, da bi spodbujali kulturno in 

jezikovno raznolikost ter zagotovili 

ohranitev pluralnosti medijev. Vsebina 

televizijskih programov je zajeta v 

Direktivi 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta21. Namen zakonske 

ureditve avdiovizualne politike in vsebine 

je doseganje ciljev v splošnem interesu, kot 

so svoboda izražanja, pluralnost medijev, 

nepristranskost, kulturna in jezikovna 

raznolikost, socialna vključenost, varstvo 

potrošnikov in varstvo mladoletnikov. 

Ločitev zakonske ureditve elektronskih 

komunikacij od zakonske ureditve vsebin 

ne posega v upoštevanje povezav med 

njima, zlasti zato, da se zagotovijo 

pluralnost medijev, kulturna raznolikost in 

varstvo porabnikov. 

(7) Zbliževanje telekomunikacijskega 

sektorja, sektorja sredstev javnega 

obveščanja in sektorja informacijske 

tehnike in tehnologije pomeni, da bi bilo 

treba vsa elektronska komunikacijska 

omrežja in storitve v čim večji možni meri 

vključiti v enoten Evropski zakonik o 

elektronskih komunikacijah, določen z eno 

samo direktivo, razen zadev, ki jih je bolje 

obravnavati z neposredno veljavnimi 

pravili, določenimi z uredbami. Zakonsko 

ureditev elektronskih komunikacijskih 

omrežij in storitev je treba ločiti od 

zakonske ureditve vsebin. Ta zakonik zato 

ne zajema vsebine storitev, ki se 

zagotavljajo po elektronskih 

komunikacijskih omrežjih z uporabo 

elektronskih komunikacijskih storitev, kot 

so radiodifuzijske vsebine, finančne 

storitve in nekatere storitve informacijske 

družbe, zato ne posega v ukrepe, ki so bili 

za take storitve sprejeti na ravni Unije ali 

na nacionalni ravni v skladu s pravom 

Unije , da bi spodbujali kulturno in 

jezikovno raznolikost ter zagotovili 

ohranitev pluralnosti medijev. Vsebina 

televizijskih programov je zajeta v 

Direktivi 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta21. Namen zakonske 

ureditve avdiovizualne politike in vsebine 

je doseganje ciljev v splošnem interesu, kot 

so svoboda izražanja, pluralnost medijev, 

nepristranskost, kulturna in jezikovna 

raznolikost, socialna vključenost, varstvo 

potrošnikov in varstvo mladoletnikov. 

Ločitev zakonske ureditve elektronskih 

komunikacij od zakonske ureditve vsebin 

ne posega v upoštevanje povezav med 

njima, zlasti zato, da se zagotovijo svoboda 

izražanja in obveščanja, pluralnost 

medijev, kulturna raznolikost, varstvo 

potrošnikov, zasebnost in varstvo osebnih 
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podatkov. 

__________________ __________________ 

21 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 

o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 

predpisov držav članic o opravljanju 

avdiovizualnih medijskih storitev 

(Direktiva o avdiovizualnih medijskih 

storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1). 

21 Direktiva 2010/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 

o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 

predpisov držav članic o opravljanju 

avdiovizualnih medijskih storitev 

(Direktiva o avdiovizualnih medijskih 

storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1). 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi instrumenti, zlasti s splošno uredbo o 

varstvu podatkov ter predlagano uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Storitve, ki se uporabljajo v 

komunikacijske namene, in tehnična 

sredstva za njihovo izvajanje so doživeli 

izjemen razvoj. Končni uporabniki 

namesto tradicionalne govorne telefonije, 

besedilnih sporočil (SMS) in elektronske 

pošte vedno bolj uporabljajo funkcionalno 

ekvivalentne spletne storitve, na primer 

VoIP, storitve sporočanja in spletno 

elektronsko pošto. Za zagotovitev 

učinkovite in enakovredne zaščite končnih 

uporabnikov pri uporabi funkcionalno 

ekvivalentnih storitev v prihodnost 

usmerjena opredelitev elektronskih 

komunikacijskih storitev ne bi smela 

temeljiti izključno na tehničnih parametrih, 

ampak na funkcionalnem pristopu. Obseg 

potrebne ureditve bi moral zadostovati za 

doseganje njenih ciljev splošnega interesa. 

Medtem ko je prenos signalov še vedno 

pomemben parameter za opredeljevanje 

storitev, ki spadajo na področje uporabe te 

direktive, pa bi morala opredelitev 

vključevati tudi druge storitve, ki 

(15) Storitve, ki se uporabljajo v 

komunikacijske namene, in tehnična 

sredstva za njihovo izvajanje so doživeli 

izjemen razvoj. Končni uporabniki 

namesto tradicionalne govorne telefonije, 

besedilnih sporočil (SMS) in elektronske 

pošte vedno bolj uporabljajo funkcionalno 

ekvivalentne spletne storitve, na primer 

VoIP, storitve sporočanja in spletno 

elektronsko pošto. Za zagotovitev 

učinkovitega in enakovrednega varstva 

končnih uporabnikov in njihovih pravic pri 

uporabi funkcionalno ekvivalentnih 

storitev v prihodnost usmerjena opredelitev 

elektronskih komunikacijskih storitev ne bi 

smela temeljiti izključno na tehničnih 

parametrih, ampak na funkcionalnem 

pristopu. Obseg potrebne ureditve bi moral 

zadostovati za doseganje njenih ciljev 

splošnega interesa. Medtem ko je prenos 

signalov še vedno pomemben parameter za 

opredeljevanje storitev, ki spadajo na 

področje uporabe te direktive, pa bi morala 

opredelitev vključevati tudi druge storitve, 
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omogočajo komunikacijo. S stališča 

končnega uporabnika ni pomembno, ali 

ponudnik omogoča prenos signalov ali 

poteka komunikacija prek storitve dostopa 

do interneta. Spremenjena opredelitev 

elektronskih komunikacijskih storitev bi 

morala zato obsegati tri vrste storitev, ki se 

lahko deloma prekrivajo, in sicer storitev 

dostopa do interneta v skladu z 

opredelitvijo iz člena 2(2) Uredbe (EU) 

2015/2120, medosebne komunikacijske 

storitve, kot so opredeljene v tej direktivi, 

in storitve, ki obsegajo v celoti ali pretežno 

prenos signalov. Opredelitev elektronskih 

komunikacijskih storitev bi morala 

odpraviti neskladnosti, ki so bile 

ugotovljene pri uporabi dosedanje 

opredelitve, in omogočiti umerjeno 

uporabo posebnih pravic in obveznosti iz 

okvira za različne vrste storitev, ki bi 

ustrezala posameznim določbam. Obdelava 

osebnih podatkov z elektronskimi 

komunikacijskim storitvami za namene 

plačila ali druge namene, mora biti skladna 

z Direktivo 95/46/ES, ki bo 25. maja 

201823 nadomeščena z Uredbo (EU) 

2016/679 (Splošna uredba o varstvu 

podatkov). 

ki omogočajo komunikacijo. S stališča 

končnih uporabnikov in varstva njihovih 

pravic ni pomembno, ali ponudnik 

omogoča prenos signalov ali poteka 

komunikacija prek storitve dostopa do 

interneta. Spremenjena opredelitev 

elektronskih komunikacijskih storitev bi 

morala zato obsegati tri vrste storitev, ki se 

lahko deloma prekrivajo, in sicer storitev 

dostopa do interneta v skladu z 

opredelitvijo iz člena 2(2) Uredbe (EU) 

2015/2120, medosebne komunikacijske 

storitve, kot so opredeljene v tej direktivi, 

in storitve, ki obsegajo v celoti ali pretežno 

prenos signalov. Opredelitev elektronskih 

komunikacijskih storitev bi morala 

odpraviti neskladnosti, ki so bile 

ugotovljene pri uporabi dosedanje 

opredelitve, in omogočiti umerjeno 

uporabo posebnih pravic in obveznosti iz 

okvira za različne vrste storitev, ki bi 

ustrezala posameznim določbam. Obdelava 

osebnih podatkov z elektronskimi 

komunikacijskim storitvami za namene 

plačila ali druge namene, mora biti skladna 

z Direktivo 95/46/ES, ki bo 25. maja 

201823 nadomeščena z Uredbo (EU) 

2016/679 (Splošna uredba o varstvu 

podatkov). 

__________________ __________________ 

23 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov); UL L 119, 4.5.2016, str. 1. 

23 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov); UL L 119, 4.5.2016, str. 1. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe potreben, ker je neločljivo 

povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb, zlasti s predlogom spremembe 13, ki se 

nanaša na člen 2. 
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Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Opredelitev elektronskih 

komunikacijskih storitev zajema storitve, 

ki se običajno izvajajo za plačilo. V 

digitalnem gospodarstvu tržni udeleženci 

podatkom o uporabnikih vedno bolj 

pripisujejo denarno vrednost. Elektronske 

komunikacijske storitve so namesto za 

plačilo pogosto na voljo v zameno za 

protistoritev, na primer za dostop do 

osebnih ali drugih podatkov. Pojem plačila 

bi moral zato zajemati primere, ko 

ponudnik storitve od končnega uporabnika 

zahteva osebne podatke, na primer ime, 

elektronski naslov ali druge podatke, 

končni uporabnik pa te podatke neposredno 

ali posredno aktivno zagotovi. Zajemati bi 

moral tudi primere, ko ponudnik zbira 

podatke, ne da bi jih končni uporabnik 

aktivno posredoval, na primer osebne 

podatke, vključno z naslovom IP, ali druge 

podatke, ki se generirajo samodejno, kot so 

podatki, ki jih zbirajo in posredujejo 

piškotki. V skladu s sodno prakso Sodišča 

Evropske unije glede člena 57 PDEU24 gre 

za plačilo v smislu Pogodbe tudi v primeru, 

ko ponudnik storitve dobi plačilo od tretje 

osebe in ne od prejemnika storitve. Pojem 

plačil bi moral zato zajemati tudi primere, 

ko je končni uporabnik izpostavljen 

oglasnim sporočilom kot pogoj za 

pridobitev dostopa do storitve, in primere, 

ko ponudnik storitve prodaja osebne 

podatke, ki jih je pridobil. 

(16) Opredelitev elektronskih 

komunikacijskih storitev zajema storitve, 

ki se običajno izvajajo za plačilo. V 

digitalnem gospodarstvu tržni udeleženci 

podatkom o uporabnikih vedno bolj 

pripisujejo denarno vrednost. Elektronske 

komunikacijske storitve so končnemu 

uporabniku namesto za plačilo pogosto na 

voljo v zameno za protistoritev, zlasti za 

zagotovitev osebnih ali drugih podatkov. 

Pojem plačila bi moral zato zajemati tudi 

primere, ko ponudnik storitve od končnega 

uporabnika zahteva osebne podatke, kot so 

opredeljeni v členu 4(1) Uredbe (EU) 

2016/679, ali druge podatke, končni 

uporabnik pa te podatke zavestno 

neposredno ali posredno zagotovi. 

Zajemati bi moral tudi primere, ko končni 

uporabnik omogoči dostop do podatkov, 

ne da bi jih aktivno posredoval, na primer 

osebne podatke, vključno z naslovom IP, 

ali druge podatke, ki se generirajo 

samodejno, kot so podatki, ki jih zbirajo in 

posredujejo piškotki. V skladu s sodno 

prakso Sodišča Evropske unije glede člena 

57 PDEU24 gre za plačilo v smislu 

Pogodbe tudi v primeru, ko ponudnik 

storitve dobi plačilo od tretje osebe in ne 

od prejemnika storitve. Pojem plačil bi 

moral zato zajemati tudi primere, ko je 

končni uporabnik izpostavljen oglasnim 

sporočilom kot pogoj za pridobitev dostopa 

do storitve, in primere, ko ponudnik 

storitve prodaja osebne podatke, ki jih je 

pridobil. 

_________________ _________________ 

24 Sodba Sodišča z dne 26. aprila 1988 v 

zadevi Bond van Adverteerders in drugi 

proti Nizozemski državi (C-352/85, 

EU:C:1988:196). 

24 Sodba Sodišča z dne 26. aprila 1988 v 

zadevi Bond van Adverteerders in drugi 

proti Nizozemski državi (C-352/85, 

ECLI:EU:C:1988:196) 
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Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Medosebne komunikacijske storitve 

so storitve, ki omogočajo medosebno in 

interaktivno izmenjavo informacij, 

obsegajo pa storitve, kot so običajni 

govorni klici med dvema posameznikoma, 

pa tudi vse vrste elektronske pošte, storitve 

sporočanja in skupinski klepet. Medosebne 

komunikacijske storitve obsegajo samo 

komunikacijo med končnim – torej ne 

potencialno neskončnim – številom 

posameznikov, te posameznike pa izbere 

pobudnik komunikacije. Komunikacija 

med pravnimi osebami bi morala spadati v 

opredelitev, kadar fizične osebe delujejo v 

imenu teh pravnih oseb ali so udeležene 

vsaj na eni strani komunikacije. 

Interaktivna komunikacija vključuje 

možnost, da prejemnik informacij 

odgovori. Storitve, ki ne ustrezajo tem 

pogojem, na primer linearna radiodifuzija, 

video na zahtevo, spletna mesta, družabna 

omrežja, blogi ali izmenjava podatkov med 

napravami, se ne bi smele šteti za 

medosebne komunikacijske storitve. V 

izjemnih okoliščinah se kot medosebne 

komunikacijske storitve ne bi smele šteti 

storitve, pri katerih je možnost medosebne 

in interaktivne komunikacije zgolj 

spremljevalna lastnost druge storitve in iz 

objektivnih tehničnih razlogov ne more 

uporabljati brez navedene glavne storitve, 

njena vključitev v storitev pa ni 

namenjena izogibanju pravil, ki urejajo 

elektronske komunikacijske storitve. 

Primer take izjeme bi bili lahko glede na 

lastnosti komunikacijskega mehanizma 

komunikacijski kanali pri spletnih igrah. 

(17) Medosebne komunikacijske storitve 

so storitve, ki omogočajo medosebno in 

interaktivno izmenjavo informacij, 

obsegajo pa storitve, kot so običajni 

govorni klici med dvema posameznikoma, 

pa tudi vse vrste elektronske pošte, storitve 

sporočanja in skupinski klepet. Medosebne 

komunikacijske storitve obsegajo samo 

komunikacijo med končnim – torej ne 

potencialno neskončnim – številom 

posameznikov, te posameznike pa izbere 

pobudnik komunikacije. Komunikacija 

med pravnimi osebami bi morala spadati v 

opredelitev, kadar fizične osebe delujejo v 

imenu teh pravnih oseb ali so udeležene 

vsaj na eni strani komunikacije. 

Interaktivna komunikacija vključuje 

možnost, da prejemnik informacij 

odgovori. Storitve, ki ne ustrezajo tem 

pogojem, na primer linearna radiodifuzija, 

video na zahtevo, spletna mesta, družabna 

omrežja, blogi ali izmenjava podatkov med 

napravami, se ne bi smele šteti za 

medosebne komunikacijske storitve. 
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Obrazložitev 

Direktiva naj bi zagotovila enake konkurenčne pogoje med vsemi ponudniki storitev, jamčiti 

pa bi morala tudi za skupne minimalne standarde, kar zadeva varnost omrežij in storitev ter 

zasebnost končnih uporabnikov. Zato je nujno vključiti vse vrste medosebnih komunikacijskih 

storitev, tudi če je možnost medosebne in interaktivne komunikacije zgolj spremljevalna 

lastnost druge storitve, pri tem pa je treba upoštevati prihodnji razvoj in sinergijo med 

storitvami. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Treba je nadalje okrepiti 

neodvisnost nacionalnih regulativnih 

organov, da bi zagotovili neodvisnost 

njihovega vodstva in članov od zunanjih 

pritiskov, in sicer z določitvijo minimalnih 

kvalifikacij, potrebnih za imenovanje, in 

minimalnega trajanja njihovega mandata. 

Poleg tega bi z omejitvijo možnosti 

podaljšanja mandata na največ enkrat in 

zahtevo po ustreznem sistemu rotacije za 

upravni odbor in višje vodstvo zmanjšali 

tveganje regulativne zlorabe, zagotovili 

kontinuiteto in spodbujali neodvisnost. 

(36) Treba je nadalje okrepiti 

neodvisnost nacionalnih regulativnih 

organov, da bi zagotovili neodvisnost 

njihovega vodstva in članov od zunanjih 

pritiskov, in sicer z določitvijo minimalnih 

kvalifikacij, potrebnih za imenovanje, in 

minimalnega trajanja njihovega mandata. 

Poleg tega bi z omejitvijo možnosti 

podaljšanja mandata na največ enkrat in 

zahtevo po ustreznem sistemu rotacije za 

upravni odbor in višje vodstvo zmanjšali 

tveganje regulativne zlorabe, zagotovili 

kontinuiteto in spodbujali neodvisnost. 

Zato bi morale države članice zagotoviti, 

da bi bili nacionalni regulativni organi 

pravno ločeni in funkcionalno neodvisni 

od industrije in vlade in da ne bi zahtevali 

ali sprejemali navodil od nikogar, da bi 

delovali pregledno in odgovorno v skladu 

z zakonodajo Unije in nacionalno 

zakonodajo, in da bi imeli zadostna 

pooblastila. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi predlogi, zlasti s predlagano uredbo o 

Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (COM(2016)0591). 
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Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 91a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (91a) Zaradi zagotavljanja varnosti in 

celovitosti omrežij in storitev bi bilo treba 

spodbujati uporabo šifriranja od konca do 

konca, kar naj bi bilo obvezno, če je to 

tehnično izvedljivo, in pri tem upoštevati 

načeli vgrajenega varstva podatkov in 

vgrajenega varstva zasebnosti. zlasti pa 

države članice ponudnikom šifriranja, 

ponudnikom elektronskih 

komunikacijskih storitev in vsem drugim 

organizacijam (na vseh ravneh dobavne 

verige) ne bi smele nalagati obveznosti, ki 

bi oslabile varnost njihovih omrežij in 

storitev, na primer omogočanje ali 

dopuščanje „stranskih vrat“. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe potreben zaradi pomembnih 

razlogov, ki se nanašajo na skladnost tega besedila s stališčem Evropskega parlamenta, zlasti 

iz resolucij z dne 12. marca 2014 o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, 

organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice 

državljanov EU in o čezatlantskem sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev, 

pa tudi z dne 14. marca 2016 o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, 

varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 111 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(111) V izjemnih primerih, kadar se 

države članice odločijo omejiti prosto 

ponudbo elektronskih komunikacijskih 

omrežij in storitev na podlagi javnega reda, 

javne varnosti ali javnega zdravja, bi 

morale razloge za takšno omejitev 
obrazložiti. 

(111) V izjemnih primerih, kadar se 

države članice odločijo omejiti prosto 

ponudbo elektronskih komunikacijskih 

omrežij in storitev na podlagi javnega reda, 

javne varnosti ali javnega zdravja, bi bilo 

treba tovrstno omejevanje v skladu s 

členom 52(1) Listine ustrezno obrazložiti 

in predpisati z zakonom, spoštovati bi bilo 
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treba bistveno vsebino pravic ali 

svoboščin, ki jih priznava Listina, in 

upoštevati načelo sorazmernosti. Poleg 

tega bi bilo treba vsak nacionalni zakon, 

ki javnim organom dovoljuje, da pridobijo 

splošen dostop do omrežij ali vsebine 

elektronskih komunikacij, obravnavati kot 

poseg v bistvo temeljne pravice do 

spoštovanja zasebnega življenja, kot je 

zagotovljena v členu 7 Listine in ob 

upoštevanju sodb Sodišča v zadevah C-

362/141a in združenih zadevah C-293/12 

in C-594/121b ter sklepa Sodišča v zadevi 

C-557/071c. 

 _________________ 

 1a Sodba Sodišča Evropske unije z dne 6. 

oktobra 2015, Maximillian Schrems proti 

Data Protection Commissioner, C-362/14, 

ECLI:EU:C:2015:650 

 1b Sodba Sodišča z dne 8. aprila 2014 v 

združenih zadevah C-293/12 in C-594/12, 

Digital Rights Ireland Ltd proti Minister 

for Communications, Marine and Natural 

Resources in drugim ter Kärntner 

Landesregierung in drugi, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1c Sklep Sodišča z dne 19. februarja 2009, 

LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH proti Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Justification 

Ne glede na sklicevanje na dejstvo, da je treba pri vsej sprejeti zakonodaji spoštovati 

svoboščine in načela, ki so zapisana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, se je treba 

sklicevati tudi na zadeve Max Schrems proti Data Protection, Tele2 in Digital Rights Ireland, 

ki vse zagotavljajo pravno podlago za tezo, da zakonodaja, ki javnim organom omogoča 

splošen dostop do vsebine elektronskih komunikacij, posega v bistvo temeljne pravice do 

spoštovanja zasebnega življenja. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 227 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(227) Glede na posebne vidike, povezane 

s prijavo pogrešanih otrok, bi države 

članice morale biti še naprej zavezane 

zagotoviti, da bo dobro delujoča storitev za 

prijavo pogrešanih otrok na njihovem 

ozemlju dejansko na voljo na številki 

„116000“. 

(227) Glede na posebne vidike, povezane 

s prijavo pogrešanih otrok, bi države 

članice morale biti še naprej zavezane 

zagotoviti, da bo dobro delujoča in 

otrokom prijazna storitev za prijavo 

pogrešanih otrok na njihovem ozemlju 

dejansko na voljo na številki „116000“, pa 

tudi storitev za pomoč otrokom, ki 

potrebujejo oskrbo in zaščito, na 

telefonski številki „116111“. 

Obrazložitev 

Če se osredotočimo samo na dežurno telefonsko številko za pogrešane otroke, se ne omeni 

klicna številka za otroke 116111, ki je pomembna za vse ranljive ali ogrožene otroke, na 

primer vse otroke, izpostavljene nasilju, kar je veliko večja ciljna skupina kot pogrešani 

otroci. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 227 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (227a) Velikokrat se zgodi, da bi morali 

državljani, ki potujejo po državah 

članicah, poklicati ali uporabiti posebno 

klicno številko za pomoč, ki deluje v 

njihovi domači državi članici, kar pa je 

trenutno nemogoče. Državljani bi morali 

imeti dostop do posebnih klicnih številk za 

pomoč, tako da bi dodali klicno številko 

države in bi lahko rešili nujne zadeve ali 

posredovali pomoč komur koli v njegovi 

matični državi članici, če s storitvami v 

državi članici gostiteljici ni mogoče 

zagotoviti učinkovite pomoči zaradi 

jezikovnih ali geografskih razlogov. 

Obrazložitev 

Nova uvodna izjava je bila dodana zaradi skladnosti s predlogom spremembe člena 90(2a) 

(novo). Kadar državljani potujejo po različnih državah članicah, še vedno potrebujejo stik z 

različnimi dežurnimi telefonskimi številkami v svoji matični državi, da bi rešili nujne primere 

ali v njih posredovali. Če bi do teh številk lahko dostopali s kodo države, bi lahko prosili za 
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pomoč in svetovanje. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 254 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(254) V skladu s cilji Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah in Konvencije 

Združenih narodov o pravicah invalidov bi 

moral regulativni okvir zagotoviti, da 

imajo vsi uporabniki, tudi končni 

uporabniki invalidi, starejši uporabniki in 

uporabniki s posebnimi socialnimi 

potrebami, enostaven dostop do cenovno 

dostopnih visokokakovostnih storitev. 

Izjava 22, priložena k sklepni listini 

Amsterdamske pogodbe, določa, da morajo 

institucije Unije pri pripravi ukrepov iz 

člena 114 PDEU upoštevati potrebe 

invalidov. 

(254) V skladu s cilji Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah in Konvencije 

Združenih narodov o pravicah invalidov bi 

moral regulativni okvir zagotoviti, da bodo 

imeli vsi uporabniki, tudi končni 

uporabniki invalidi, starejši uporabniki in 

uporabniki s posebnimi socialnimi 

potrebami, enostaven dostop do cenovno 

dostopnih visokokakovostnih storitev ne 

glede na kraj prebivališča v Uniji. Izjava 

22, priložena k sklepni listini 

Amsterdamske pogodbe, določa, da morajo 

institucije Unije pri pripravi ukrepov iz 

člena 114 PDEU upoštevati potrebe 

invalidov. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi instrumenti, zlasti s splošno uredbo o 

varstvu podatkov ter predlagano uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Cilj te direktive je po eni strani 

vzpostavitev notranjega trga elektronskih 

komunikacijskih omrežij in storitev, ki bo 

omogočil uvedbo in uporabo zelo 

visokozmogljivih  omrežij, trajnostno 

konkurenco, interoperabilnost elektronskih 

komunikacijskih storitev in koristi za 

končnega uporabnika. 

Cilj te direktive je po eni strani 

vzpostavitev notranjega trga elektronskih 

komunikacijskih omrežij in storitev, ki bo 

omogočil uvedbo in uporabo zelo 

visokozmogljivih zaščitenih omrežij, 

trajnostno konkurenco, interoperabilnost 

elektronskih komunikacijskih storitev, 

dostopnost in koristi za končnega 

uporabnika. 
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Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi instrumenti, zlasti s splošno uredbo o 

varstvu podatkov ter predlagano uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 3 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– v ukrepe, sprejete na ravni Unije ali 

nacionalni ravni v skladu s pravom Unije 

za izpolnitev ciljev, ki so v splošnem 

interesu, zlasti v zvezi z urejanjem vsebin 

in avdiovizualne politike; 

– v ukrepe, sprejete na ravni Unije ali 

nacionalni ravni v skladu s pravom Unije 

za izpolnitev ciljev, ki so v splošnem 

interesu, zlasti v zvezi z varstvom osebnih 

podatkov in zasebnosti ter urejanjem 

vsebin in avdiovizualne politike; 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi instrumenti, zlasti s splošno uredbo o 

varstvu podatkov ter predlagano uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) „medosebna komunikacijska 

storitev“ pomeni storitev, ki se navadno 

opravlja za plačilo in omogoča neposredno 

medosebno in interaktivno izmenjavo 

informacij preko elektronskih 

komunikacijskih omrežij med omejenim 

številom oseb, pri čemer osebe, ki začnejo 

ali sodelujejo v komunikaciji, določajo 

prejemnike; ne vključuje storitev, katerih 

medosebna in interaktivna komunikacija 

je zgolj manjši pomožni del storitve, ki je 

dejansko povezan z drugo storitvijo; 

(5) „medosebna komunikacijska 

storitev“ pomeni storitev, ki se navadno 

opravlja za plačilo in omogoča neposredno 

medosebno in interaktivno izmenjavo 

informacij preko elektronskih 

komunikacijskih omrežij med omejenim 

številom oseb, pri čemer osebe, ki začnejo 

ali sodelujejo v komunikaciji, določajo 

prejemnike; 
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Obrazložitev 

Direktiva naj bi zagotovila enake konkurenčne pogoje med vsemi ponudniki storitev, jamčiti 

pa bi morala tudi za skupne minimalne standarde, kar zadeva varnost omrežij in storitev ter 

zasebnost končnih uporabnikov. Zato je nujno vključiti vse vrste medosebnih komunikacijskih 

storitev, tudi če je možnost medosebne in interaktivne komunikacije zgolj spremljevalna 

lastnost druge storitve, pri tem pa je treba upoštevati prihodnji razvoj in sinergijo med 

storitvami. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) „varnost“ omrežij in storitev 

pomeni zmožnost elektronskih 

komunikacijskih omrežij in storitev, da na 

določeni ravni zaupanja preprečijo vse 

dogodke, ki ogrožajo razpoložljivost, 

avtentičnost, celovitost ali zaupnost 

shranjenih, prenesenih ali obdelanih 

podatkov ali pripadajočih storitev, ki jih 

navedena omrežja in storitve zagotavljajo 

ali so prek njih dostopni; 

(22) „varnost“ omrežij in storitev 

pomeni tehnično in strukturno zmožnost 

elektronskih komunikacijskih omrežij in 

storitev, da na določeni ravni zaupanja 

preprečijo vse dogodke, ki bi ogrozili 

razpoložljivost, avtentičnost, celovitost ali 

zaupnost shranjenih, prenesenih ali 

obdelanih podatkov ali pripadajočih 

storitev, ki jih navedena omrežja in storitve 

zagotavljajo ali so prek njih dostopni; 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe potreben, ker je neločljivo 

povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb, zlasti s predlogom spremembe 22, ki se 

nanaša na člen 40. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nacionalni regulativni in drugi pristojni 

organi lahko v okviru svojih pristojnosti 

prispevajo k zagotovitvi uresničevanja 

usmeritev, ki so namenjene spodbujanju 

kulturne in jezikovne raznolikosti ter tudi 

pluralnosti medijev. 

Nacionalni regulativni in drugi pristojni 

organi lahko v okviru svojih pristojnosti 

prispevajo k uresničevanju usmeritev, ki 

so namenjene varstvu osebnih podatkov in 

zasebnosti, spodbujanju kulturne in 

jezikovne raznolikosti ter tudi pluralnosti 

medijev. 
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Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi instrumenti, zlasti s splošno uredbo o 

varstvu podatkov ter predlagano uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice sodelujejo med 

seboj in s Komisijo pri strateškem 

načrtovanju, koordinaciji in usklajevanju 

uporabe radiofrekvenčnega spektra v Uniji. 

Zato med drugim upoštevajo gospodarske 

vidike in vidike varnosti, zdravja, javnega 

interesa, javne varnosti in obrambe, 

svobode izražanja ter kulturne, znanstvene, 

socialne in tehnične vidike v zvezi s 

politikami EU ter različne interese 

uporabnikov radiofrekvenčnega spektra, da 

bi optimizirali uporabo radiofrekvenčnega 

spektra in se izognili škodljivemu motenju. 

1. Države članice sodelujejo med 

seboj in s Komisijo pri strateškem 

načrtovanju, koordinaciji in usklajevanju 

uporabe radiofrekvenčnega spektra v Uniji. 

Zato med drugim upoštevajo gospodarske 

vidike in vidike varnosti, zdravja, javnega 

interesa, javne varnosti in obrambe,varstva 

podatkov in zasebnosti, svobode izražanja 

ter kulturne, znanstvene, socialne in 

tehnične vidike v zvezi s politikami EU ter 

različne interese uporabnikov 

radiofrekvenčnega spektra, da bi 

optimizirali uporabo radiofrekvenčnega 

spektra in preprečili škodljive motnje. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi instrumenti, zlasti s splošno uredbo o 

varstvu podatkov ter predlagano uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa, ali kjer je to ustrezno, člane 

kolektivnega organa, ki v nacionalnem 

regulativnem organu opravljajo funkcijo 

vodje, ali njihove namestnike so z javnim 

natečajem imenovani za dobo vsaj štirih let 

med ljudmi z ugledom in poklicnimi 

1. Vodjo nacionalnega regulativnega 

organa, ali kjer je to ustrezno, člane 

kolektivnega organa, ki v nacionalnem 

regulativnem organu opravljajo funkcijo 

vodje, ali njihove namestnike so z javnim 

in preglednim natečajem imenovani za 

dobo vsaj štirih let med ljudmi z ugledom 
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izkušnjami ter na podlagi dosežkov, 

spretnosti, znanja in izkušenj. Funkcijo 

smejo opravljati največ dva mandata, 

zaporedna ali nezaporedna. Države članice 

zagotovijo zveznost odločanja s primernim 

sistemom rotacije za člane kolegijskega 

organa ali višjega vodstva, kot je 

imenovanje prvega člana kolegijskega 

organa za različna obdobja, da se njihovi 

mandati in mandati njihovih naslednikov 

ne bi iztekli ob istem času. 

in poklicnimi izkušnjami ter na podlagi 

dosežkov, spretnosti, znanja in izkušenj. 

Funkcijo smejo opravljati največ dva 

mandata, zaporedna ali nezaporedna. 

Države članice zagotovijo zveznost 

odločanja s primernim sistemom rotacije za 

člane kolegijskega organa ali višjega 

vodstva, kot je imenovanje prvega člana 

kolegijskega organa za različna obdobja, 

da se njihovi mandati in mandati njihovih 

naslednikov ne bi iztekli ob istem času. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi predlogi, zlasti s predlagano uredbo o 

Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v določbe člena 10 

nacionalni regulativni organi delujejo 

neodvisno in objektivno ter ne prosijo 

nobenega drugega organa za navodila v 

zvezi z opravljanjem nalog, ki so jim bile 

dodeljene po nacionalni zakonodaji, s 

katero se izvaja pravo Unije , oziroma 

tovrstnih navodil ne sprejemajo. Te organe 

je mogoče nadzirati v skladu z nacionalnim 

ustavnim pravom. Samo pritožbeni organi, 

ustanovljeni v skladu s členom 31, so 

pristojni, da odložijo izvršitev ali 

razveljavijo odločitev nacionalnih 

regulativnih organov. 

1. Brez poseganja v določbe člena 10 

nacionalni regulativni organi delujejo 

neodvisno in objektivno, so pravno in 

funkcionalno neodvisni od vlade, delujejo 

pregledno in odgovorno v skladu z 

zakonodajo Unije in nacionalno 

zakonodajo, imajo zadostna pooblastila ter 

ne prosijo nobenega drugega organa za 

navodila v zvezi z opravljanjem nalog, ki 

so jim bile dodeljene po nacionalni 

zakonodaji, s katero se izvaja pravo Unije, 

oziroma tovrstnih navodil ne sprejemajo. 

Te organe je mogoče nadzirati v skladu z 

nacionalnim ustavnim pravom. Samo 

pritožbeni organi, ustanovljeni v skladu s 

členom 31, so pristojni, da odložijo 

izvršitev ali razveljavijo odločitev 

nacionalnih regulativnih organov. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi instrumenti, zlasti s splošno uredbo o 
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varstvu podatkov, predlagano uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah in 

predlagano uredbo o Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. Besedilo je 

povezano tudi s predlogom spremembe 19, saj naj bi zagotovilo neodvisnost nadzornih 

organov. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nacionalni regulativni organi, drugi 

pristojni organi po tej direktivi in 

nacionalni organi za konkurenco si 

izmenjujejo informacije, ki so potrebne za 

uporabo določb te direktive. Pri izmenjavi 

informacij organ, ki informacije prejme, 

zagotovi enako raven zaupnosti kot organ, 

ki je informacije izdal. 

1. Nacionalni regulativni organi, drugi 

pristojni organi po tej direktivi in 

nacionalni organi za konkurenco si 

izmenjujejo informacije, ki so potrebne za 

uporabo določb te direktive. Pri izmenjavi 

informacij se uporabljajo pravila Unije o 

varstvu podatkov in organ, ki informacije 

prejme, zagotovi enako raven zaupnosti kot 

organ, ki je informacije izdal. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi instrumenti, zlasti s splošno uredbo o 

varstvu podatkov ter predlagano uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotavljajo prosto 

ponudbo elektronskih komunikacijskih 

omrežij in storitev ob upoštevanju pogojev 

iz te direktive. Zato države članice ne 

preprečijo podjetju zagotavljanja 

elektronskih komunikacijskih omrežij ali 

storitev, razen kadar je to potrebno iz 

razlogov, ki so določeni v členu 52 (1) 

Pogodbe. Vsako tovrstno omejevanje 

svobode zagotavljanja elektronskih 

komunikacijskih omrežij in storitev se 

ustrezno obrazloži in se o tem uradno 

1. Države članice zagotavljajo prosto 

ponudbo elektronskih komunikacijskih 

omrežij in storitev ob upoštevanju pogojev 

iz te direktive. Zato države članice ne 

preprečijo podjetju zagotavljanja 

elektronskih komunikacijskih omrežij ali 

storitev, razen kadar je to potrebno iz 

razlogov, ki so določeni v členu 52 (1) 

Pogodbe. Vsako tovrstno omejevanje 

svobode zagotavljanja elektronskih 

komunikacijskih omrežij in storitev se 

ustrezno obrazloži se predpiše z zakonom, 
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obvesti Komisijo. spoštuje bistveno vsebino teh pravic ali 

svoboščin, ki jih priznava Listina 

Evropske unije o temeljnih pravicah, zanj 

velja načelo sorazmernosti v skladu s 

členom 52(1) Listine in se o njem uradno 

obvesti Komisijo. 

Obrazložitev 

Skladno z Listino o temeljnih pravicah in sodno prakso Sodišča EU mora biti kakršno koli 

omejevanje uresničevanja pravic in svoboščin, ki jih priznava ta listina, predpisano z 

zakonom in mora spoštovati bistveno vsebino teh pravic in svoboščin. Ob upoštevanju načela 

sorazmernosti so omejitve dovoljene samo, če so potrebne in če dejansko ustrezajo ciljem 

splošnega interesa, ki jih priznava Unija, ali če so potrebne zaradi varstva pravic in 

svoboščin drugih. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Člen 20 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Kadar te informacije vsebujejo 

osebne podatke, Komisija, BEREC in 

ustrezni organi zagotovijo, da se pri 

obdelavi podatkov spoštujejo pravila Unije 

o varstvu podatkov. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi instrumenti, zlasti s splošno uredbo o 

varstvu podatkov ter predlagano uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. Predlog 

prenovitve na več mestih zajema obdelavo podatkov in nima nobene določbe o spoštovanju 

zakonodaje Unije o varstvu podatkov. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice spodbujajo uporabo 

standardov in/ali specifikacij iz odstavka 1 

za zagotavljanje storitev, tehničnih 

Države članice spodbujajo uporabo 

standardov in/ali specifikacij iz odstavka 1 

za zagotavljanje storitev, tehničnih 
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vmesnikov in/ali omrežnih funkcij, kadar 

je to nujno potrebno za zagotovitev 

interoperabilnosti storitev in boljšo izbiro 

za uporabnike. 

vmesnikov in/ali omrežnih funkcij, kadar 

je to nujno potrebno za zagotovitev 

interoperabilnosti in medsebojne 

povezljivosti storitev, da bi izboljšali izbiro 

za uporabnike in olajšali zamenjavo 

ponudnika. 

Obrazložitev 

Poročevalec v senci meni, da je ta predlog spremembe nujen, saj bo okrepil izbiro za 

uporabnike in prispeval k strategiji za enotni digitalni trg za EU. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 

podjetja, ki zagotavljajo javna 

komunikacijska omrežja ali javno dostopne 

elektronske komunikacijske storitve, 

sprejmejo ustrezne tehnične in 

organizacijske ukrepe za ustrezno 

obvladovanje tveganj za varnost omrežij in 

storitev. Ob upoštevanju stanja ti ukrepi 

zagotovijo raven varnosti, primerno 

predvidenemu tveganju. Ti ukrepi se 

sprejmejo zlasti za preprečitev in 

zmanjšanje učinka varnostnih incidentov 

na uporabnike ter na druga omrežja in 

storitve . 

1. Države članice zagotovijo, da 

podjetja, ki zagotavljajo javna 

komunikacijska omrežja ali javno dostopne 

elektronske komunikacijske storitve, 

sprejmejo ustrezne tehnične in 

organizacijske ukrepe za ustrezno 

obvladovanje tveganj za varnost omrežij in 

storitev. Ob upoštevanju stanja ti ukrepi 

zagotovijo raven varnosti, primerno 

predvidenemu tveganju. Ti ukrepi se 

sprejmejo zlasti za zagotovitev, da je 

vsebina elektronskih komunikacij, če je to 

tehnično izvedljivo, privzeto šifrirana od 

konca do konca, da bi preprečili in 

zmanjšali učinek varnostnih incidentov na 

uporabnike ter na druga omrežja in 

storitve. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe potreben zaradi pomembnih 

razlogov, ki se nanašajo na skladnost tega besedila s stališčem Evropskega parlamenta, zlasti 

iz resolucij z dne 12. marca 2014 o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, 

organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice 

državljanov EU in o čezatlantskem sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev, 

pa tudi z dne 14. marca 2016 o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, 

varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon. 
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Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice ponudnikom javnih 

komunikacijskih omrežij ali javno 

dostopnih elektronskih komunikacijskih 

storitev ne nalagajo nikakršnih 

obveznosti, zaradi katerih bi se zmanjšala 

varnost njihovih omrežij in storitev. 

 Če države članice uvedejo dodatne 

varnostne zahteve za ponudnike javnih 

komunikacijskih omrežij ali javno 

dostopnih elektronskih komunikacijskih 

storitev v več kot eni državi članici, o teh 

ukrepih obvestijo Komisijo in agencijo 

ENISA. ENISA pomaga državam 

članicam pri usklajevanju ukrepov za 

preprečitev podvajanja ali različnih 

zahtev, ki bi lahko ustvarile varnostna 

tveganja in ovire na notranjem trgu. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe potreben zaradi pomembnih 

razlogov, ki se nanašajo na skladnost tega besedila s stališčem Evropskega parlamenta, zlasti 

iz resolucij z dne 12. marca 2014 o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, 

organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice 

državljanov EU in o čezatlantskem sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev, 

pa tudi z dne 14. marca 2016 o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, 

varstvo podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da podjetja, ki 

zagotavljajo javna komunikacijska omrežja 

ali javno dostopne elektronske 

komunikacijske storitve, pristojni organ 

brez nepotrebnega odlašanja 

uradnoobvestijo o kršitvah varnosti , ki so 

Države članice zagotovijo, da podjetja, ki 

zagotavljajo javna komunikacijska omrežja 

ali javno dostopne elektronske 

komunikacijske storitve, pristojni organ 

brez nepotrebnega odlašanja uradno 

obvestijo o vseh varnostnih incidentih ali 
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pomembno vplivale na delovanje omrežij 

ali storitev. 

izgubi celovitosti, ki pomembno vplivajo 

na delovanje omrežja ali storitev. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen, ker je neločljivo povezan z 

drugimi dopustnimi predlogi sprememb člena 40. Prvi del je nujen, ker je usklajen s 

predlogom spremembe na pododstavek 3. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) število uporabnikov, ki jih je 

prizadela kršitev, 

(a) število uporabnikov, ki jih je 

prizadel incident; 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) trajanje kršitve, (b) trajanje incidenta; 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) geografska razširjenost območja, ki 

ga je prizadela kršitev, 

(c) geografska razširjenost območja, ki 

ga je prizadel incident, 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(d) v kolikšnem obsegu je moteno 

delovanje storitve, 

(d) v kolikšnem obsegu je prizadeto 

delovanje omrežja ali storitve, 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Po potrebi zadevni pristojni organ obvesti 

pristojne organe v drugih državah članicah 

in Agencijo Evropske unije za varnost 

omrežij in informacij (ENISA). Če zadevni 

pristojni organ ugotovi, da je razkritje 

kršitve v javnem interesu, lahko o tem 

obvesti javnost ali to zahteva od podjetja. 

Po potrebi zadevni pristojni organ obvesti 

pristojne organe v drugih državah članicah 

in Agencijo Evropske unije za varnost 

omrežij in informacij (ENISA). Če zadevni 

pristojni organ ugotovi, da je razkritje 

incidenta v javnem interesu, lahko o tem 

obvesti javnost ali to zahteva od 

ponudnikov. 

Obrazložitev 

Prvi del predloga spremembe je potreben iz pomembnih razlogov, ki se nanašajo na skladnost 

tega besedila s stališčem Evropskega parlamenta, zlasti iz resolucij z dne 12. marca 2014 o 

programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih državah 

članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU in o čezatlantskem 

sodelovanju na področju pravosodja in notranjih zadev, pa tudi z dne 14. marca 2016 o 

posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, 

varnost in kazenski pregon. Drugi del predloga spremembe je nujen, ker je neločljivo povezan 

z drugimi dopustnimi predlogi sprememb člena 40. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 40 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Da bi BEREC prispeval k dosledni 

uporabi ukrepov za varnost omrežij in 

storitev, do ... [datum] po posvetovanju z 

zainteresiranimi stranmi in v tesnem 

sodelovanju s Komisijo in drugimi 

agencijami unije izda smernice o 

minimalnih merilih in skupnih pristopih k 

varnosti omrežij in storitev ter o 

spodbujanju uporabe šifriranja od konca 

do konca. 
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Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi predlogi, zlasti s predlagano uredbo o 

Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC). S tem predlogom 

spremembe se poveča varnost omrežij in informacijskih storitev. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 41 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da so 

pristojni organi, da lahko izvajajo člen 40, 

pooblaščeni za izdajanje obvezujočih 

navodil, vključno s tistimi, ki zadevajo 

ukrepe za odpravo kršitve in časovne roke 

za izvajanje, podjetjem, ki zagotavljajo 

javna komunikacijska omrežja ali javno 

dostopne elektronske komunikacijske 

storitve. 

1. Države članice zagotovijo, da so 

pristojni organi, zato da lahko izvajajo člen 

40, pooblaščeni za izdajanje obvezujočih 

navodil, vključno s tistimi, ki zadevajo 

ukrepe za preprečevanje incidentov ali 

njihovo odpravo, ter rokov za izvajanje, 

podjetjem, ki zagotavljajo javna 

komunikacijska omrežja ali javno dostopne 

elektronske komunikacijske storitve. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 90 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dežurna številka za prijavo pogrešanih 

otrok 

Dežurni številki za prijavo pogrešanih 

otrok in za pomoč otrokom 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 90 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

državljani dostop do dežurne telefonske 

številke za prijavo pogrešanih otrok. Ta 

storitev je na voljo na številki 116000. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

državljani dostop do dežurne telefonske 

številke za prijavo pogrešanih otrok. Ta 

storitev je otrokom prijazna in na voljo na 

številki 116000. 
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Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 90 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice zagotovijo, da 

imajo otroci dostop do otrokom prijazne 

dežurne telefonske številke. Ta storitev je 

na voljo na številki 116111. 

Obrazložitev 

Dežurne telefonske številke so osnovne storitve, imajo pa tudi svetovalno vlogo. Verjetno se 

otroci s klicem na telefonsko številko 116111 počutijo varneje, kot če morajo stopiti v stik z 

ljudmi v službah, ki jih ne poznajo in jim ne zaupajo. Če otrok (ali kdo drug) pokliče dežurno 

telefonsko številko in navede, da je otrok v nevarnosti, je treba v nekaterih primerih to 

sporočiti organom za zaščito otrok ali policijo. Z dežurnimi telefonskimi številkami se 

pomaga stotisočem otrok, ki so v stiski. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 90 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Države članice zagotovijo, da so 

državljani obveščeni o obstoju telefonskih 

številk 116000 in 116111 ter da vedo, kako 

lahko v največji možni meri uporabljajo te 

storitve in do njih dostopajo. 

Obrazložitev 

Dežurne telefonske številke za prijavo pogrešanih otrok so bile ustanovljene z Odločbo 

Komisije 2007/116/ES, ki so po vsej Evropi dosegljive na isto številko, in sicer 116000. Glede 

na anketo Eurobarometra trenutno le 13 % prebivalcev EU ve za to storitev. EU ima enako 

težavo pri številki 116111, ki je bila uvedena z Direktivo 2009/136/ES (direktiva o 

univerzalnih storitvah). Da bi lahko izvajali zakonodajo, je treba zagotoviti, da bodo 

državljani obveščeni o obstoju in razpoložljivosti teh storitev. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 
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Člen 90 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da 

končni uporabniki invalidi lahko v največji 

možni meri uporabljajo storitve s 

telefonskimi številkami v območju 

oštevilčenja „116000“. Ukrepi, sprejeti z 

namenom, da se končnim uporabnikom 

invalidom olajša dostop do teh storitev 

med potovanjem po drugih državah 

članicah, temeljijo na skladnosti z 

ustreznimi standardi ali specifikacijami, 

objavljenimi v skladu s členom 39. 

2. Države članice zagotovijo, da so 

otroci in končni uporabniki invalidi 

obveščeni o obstoju telefonskih številk 

116000 in 116111 ter da vedo, kako lahko 

v največji možni meri uporabljajo te 

storitve in do njih dostopajo. Ukrepi, 

sprejeti z namenom, da se širšim končnim 

uporabnikom olajša dostop do teh storitev, 

tudi med potovanjem po drugih državah 

članicah, temeljijo na skladnosti z 

ustreznimi standardi ali specifikacijami, 

objavljenimi v skladu s členom 39. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 90 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice zagotovijo, da 

lahko državljani med potovanji po 

državah članicah dostopajo do dežurnih 

telefonskih številk v matični državi 

članici, in sicer z uporabo klicne številke 

svoje države. 

Obrazložitev 

Kadar državljani potujejo po različnih državah članicah, še vedno potrebujejo stik z 

različnimi dežurnimi telefonskimi številkami v svoji matični državi, da bi rešili nujne primere 

ali v njih posredovali. Če bi do teh številk lahko dostopali s kodo države, bi lahko prosili za 

pomoč in svetovanje. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 92 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ponudniki elektronskih komunikacijskih 

omrežij ali storitev pri končnih uporabnikih 

Ponudniki elektronskih komunikacijskih 

omrežij ali storitev pri končnih uporabnikih 
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ne uporabljajo diskriminatornih zahtev ali 

pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 

državljanstva ali kraja prebivališča 

končnega uporabnika, razen če so take 

razlike objektivno upravičene. 

ne uporabljajo diskriminatornih zahtev ali 

pogojev za dostop ali uporabo na podlagi 

državljanstva ali kraja prebivališča 

končnega uporabnika, razen če so take 

razlike objektivno upravičene ter skladne z 

obsegom in razlago temeljnih pravic, kot 

je zapisano v členu 52 Listine. 

Obrazložitev 

Skladno z Listino o temeljnih pravicah in sodno prakso Sodišča EU mora biti kakršno koli 

omejevanje uresničevanja pravic in svoboščin, ki jih priznava ta listina, predpisano z 

zakonom in mora spoštovati bistveno vsebino teh pravic in svoboščin. Ob upoštevanju načela 

sorazmernosti so omejitve dovoljene samo, če so potrebne in če dejansko ustrezajo ciljem 

splošnega interesa, ki jih priznava Unija, ali če so potrebne zaradi varstva pravic in 

svoboščin drugih. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 93 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Da bi BEREC pripomogel k 

dosledni uporabi zaščitnih ukrepov na 

področju temeljnih pravic, po 

posvetovanju z zainteresiranimi stranmi 

in v tesnem sodelovanju s Komisijo in 

Agencijo Evropske unije za temeljne 

pravice do ... [datum] izda smernice o 

skupnih pristopih, s katerimi zagotovi, da 

se pri nacionalnih ukrepih za dostop 

končnih uporabnikov do storitev in 

aplikacij prek elektronskih 

komunikacijskih omrežij ali za njihovo 

uporabo spoštujejo temeljne pravice in 

svoboščine, zagotovljene z Listino ter s 

splošnimi načeli prava Unije. 

Obrazložitev 

V skladu s členom 104 Poslovnika je ta predlog spremembe nujen za zagotovitev skladnosti 

besedila in skladnosti s sorodnimi zakonodajnimi predlogi, zlasti s predlagano uredbo o 

Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. 
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Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 114 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija do ...[5 let po datumu 

začetka uporabe iz drugega pododstavka 

člena 115(1)] in nato vsakih pet let 

pregleda uporabo zaščitnih ukrepov na 

področju temeljnih pravic iz člena 93. 
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