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Elektronska komunikacijska omrežja in storitve, varstvo zasebnosti in 

pravice uporabnikov ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2009 o skupnem stališču 

Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z 

elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi 

osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in 

Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za 

izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 

2007/0248(COD)) 

 

(Postopek soodločanja: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (16497/1/2008 – C6-0068/2009), 

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 

Svetu (KOM(2007)0698), 

– ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2008)0723), 

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES, 

– ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo 

potrošnikov (A6-0257/2009), 

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno; 

2. upošteva izjavi Komisije, priložene tej resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

                                                 
1  Sprejeta besedila, 24.9.2008, P6_TA(2008)0452. 



P6_TC2-COD(2007)0248 

 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v drugi obravnavi dne 6. maja 2009 z 

namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v 

zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o 

obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij 

in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za 

izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz druge 

obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2009/136/ES.) 

 



PRILOGA 

 

 

Izjava Komisije o univerzalnih storitvah 

 

Uvodna izjava (3a) - Univerzalne storitve 

 

Komisija upošteva besedilo uvodne izjave (3a), o katerem sta se dogovorila Evropski 

parlament in Svet. 

Komisija želi v tem okviru ponovno zagotoviti, kot je opredelila v svojem sporočilu KOM 

(2008)0572 z dne 25. septembra 2008 o področju uporabe univerzalne storitve v elektronskih 

komunikacijskih omrežjih in storitvah, da bo v letu 2009 spodbudila obsežno razpravo na 

ravni EU, ki bo preučila širok razpon alternativnih pristopov in vsem zainteresiranim 

skupinam omogočila, da izrazijo svoje mnenje. 

Komisija bo razpravo povzela v sporočilu, naslovljenem na Evropski parlament in Svet, in bo 

do 1. maja 2010 predlagala takšne predloge glede Direktive o univerzalni storitvi, kot so 

potrebni. 

 

Izjava Komisije o obveščanju o kršitvi varnosti osebnih podatkov 

 

Člena 2(h) in 4(3) – Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 

 

Prenova regulativnega okvira za elektronske komunikacije v pravila EU o varstvu podatkov in 

zasebnosti uvaja nov koncept: obvezno obveščanje s strani ponudnikov storitev elektronskih 

komunikacij in omrežij o kršitvah varnosti osebnih podatkov. To je pomemben korak k 

povečanju varnosti in varstvu zasebnosti, čeprav na tej stopnji ostaja omejen na področje 

elektronskih komunikacij. 

 

Komisija upošteva željo Evropskega parlamenta, da bi se obveznost poročanja o kršitvah 

varnosti osebnih podatkov ne omejila le na sektor elektronskih komunikacij, ampak bi veljala 

tudi za subjekte, kot so ponudniki storitev informacijske družbe. Tak pristop bi bil v celoti 

usklajen s splošnim ciljem javnega reda, ki pomeni boljše varstvo osebnih podatkov 

državljanov EU in možnost, da v primeru ogrožanja takšnih podatkov ukrepajo. 

 

Komisija želi v tem okviru ponoviti svoje stališče, kot ga je opredelila v pogajanjih o prenovi 

regulativnega okvira, da je primerno, da se obveznost obveščanja o kršitvah varnosti osebnih 

podatkov, ki velja za ponudnike javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev, 

razširi v razpravo o splošno veljavnih zahtevah po obveščanju o kršitvah. 

 

Komisija bo nemudoma začela z ustreznimi pripravljalnimi deli, vključno s posvetovanji z 

interesnimi skupinami, z namenom predstavitve primernih predlogov za to področje do konca 

leta 2011. Poleg tega se bo Komisija posvetovala z evropskim nadzornikom za varstvo 

podatkov glede možnosti takojšnje uporabe načel, ki jih zajemajo pravila o priglasitvi kršitve 

varnosti podatkov v Direktivi 2002/58/ES, v drugih sektorjih ne glede na sektor ali vrsto 

podatkov. 

 


