
AD\727281SL.doc PE404.747v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za kulturo in izobraževanje

2007/0248(COD)

9.6.2008

MNENJE
Odbora za kulturo in izobraževanje

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2002/22/ES o univerzalni storitvi 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 na področju varstva 
potrošnikov
(KOM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Pripravljavec mnenja: Manolis Mavrommatis



PE404.747v02-00 2/13 AD\727281SL.doc

SL

PA_Legam



AD\727281SL.doc 3/13 PE404.747v02-00

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Konkurenčni trg mora zagotoviti, da 
imajo končni uporabniki dostop do vseh 
zakonitih vsebin in da jih lahko 
razdeljujejo ter da lahko po svoji izbiri 
uporabljajo vse zakonite aplikacije in/ali 
storitve, kakor je navedeno v členu 8 
Direktive 2002/21/ES. Zaradi vedno 
večjega pomena elektronskih komunikacij 
za potrošnike in podjetja morajo biti 
uporabniki v vsakem primeru popolnoma 
obveščeni o vseh omejitvah, ki jih 
ponudnik storitev/ali omrežij nalaga pri 
uporabi elektronskih komunikacijskih 
storitev. Če ni učinkovite konkurence, 
morajo nacionalni regulativni organi 
uporabiti pravna sredstva, ki so jim na 
voljo v Direktivi 2002/19/ES, s katerimi 
zagotovijo, da dostop uporabnikov do 
določenih vrst vsebin ali aplikacij ni 
neupravičeno omejen.

(14) Konkurenčni trg mora zagotoviti, da 
imajo končni uporabniki dostop do vseh 
zakonitih vsebin in da jih lahko 
razdeljujejo ter da lahko po svoji izbiri 
uporabljajo vse zakonite aplikacije in/ali 
storitve, kakor je navedeno v členu 8 
direktive 2002/21/ES. Zaradi vedno 
večjega pomena elektronskih komunikacij 
za potrošnike in podjetja morajo biti 
uporabniki v vsakem primeru popolnoma 
obveščeni o vseh omejitvah, ki jih 
ponudnik storitev/ali omrežij nalaga pri 
uporabi elektronskih komunikacijskih 
storitev. Če ni učinkovite konkurence, 
morajo nacionalni regulativni organi 
uporabiti pravna sredstva, ki so jim na 
voljo v direktivi 2002/19/ES, s katerimi 
zagotovijo, da dostop uporabnikov do 
določenih vrst zakonitih vsebin ali 
aplikacij ni neupravičeno omejen.

Obrazložitev

Dodatek se zdi potreben zaradi skladnosti s prvim delom uvodne izjave, zlasti ker vsebina 
(konkurenca na trgu) lahko zadeva samo konkurenco med zakonitimi storitvami, vsebinami in 
aplikacijami.

Predlog spremembe 2
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Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Televizijsko oddajanje je linearna 
avdiovizualna medijska storitev, kot je 
opredeljeno v Direktivi o avdiovizulanih 
medijskih storitvah Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [….] 2007, ki 
ga ponuja ponudnik medijske storitve za 
sočasno gledanje programov na podlagi 
programskega sporeda; ponudnik 
medijske storitve lahko ponuja več avdio 
ali avdiovizualnih programskih sporedov 
(kanalov). Lahko se uporablja zakonska 
obveznost „prenosa“, vendar samo za 
določene radiodifuzijske kanale, ki jih 
zagotavlja določen ponudnik medijskih 
storitev. Države članice bi morale v svoji 
nacionalni zakonodaji zagotoviti jasno 
utemeljitev obveznosti „prenosa“ za 
zagotovitev, da so take obveznosti 
pregledne, sorazmerne in pravilno 
opredeljene. S tem v zvezi bi morala biti 
pravila „obveznosti prenosa“ zasnovana 
tako, da zagotavljajo zadostne spodbude za 
učinkovite naložbe v infrastrukturo. Pravila 
„obveznosti prenosa“ bi bilo treba redno 
pregledovati, da se uskladijo s tehnološkim 
in tržnim razvojem, s čemer se zagotovi, da 
so še naprej sorazmerna s cilji, ki jih je 
treba doseči. Zaradi hitrih sprememb 
tehnoloških in tržnih pogojev bi bilo treba 
tak celoten pregled opraviti najmanj vsaka 
tri leta, potrebno pa bi bilo tudi javno 
posvetovanje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi. Enega ali več radiodifuzijskih 
kanalov je mogoče dopolniti s storitvami, 
ki izboljšujejo dostopnost za uporabnike s 
posebnimi potrebami, kot so videotekst, 
podnaslavljanje, tonski zapis in znakovni 
jezik.

(24) Lahko se uporablja zakonska 
obveznost „prenosa“ za določene radijske 
in avdiovizualne medijske storitve in 
dopolnilne storitve, ki jih zagotavlja 
določen ponudnik medijskih storitev.
Avdiovizualne medijske storitve določa 
člen 1 Direktive št. 2007/65/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
decembra 2007 o spremembi Direktive 
Sveta 89/552/EGS o usklajevanju 
nekaterih določb, ki jih določajo zakoni, 
uredbe ali upravni ukrepi držav članic o 
prenosu televizijskih programov (direktiva 
o avdiovizualnih medijskih storitvah)1.
Države članice bi morale zagotoviti jasno 
utemeljitev obveznosti „prenosa“ za 
zagotovitev, da so take obveznosti 
pregledne, sorazmerne in pravilno 
opredeljene. S tem v zvezi bi morala biti 
pravila „obveznosti prenosa“ zasnovana 
tako, da zagotavljajo zadostne spodbude za 
učinkovite naložbe v infrastrukturo. Pravila 
„obveznosti prenosa“ bi bilo treba redno 
pregledovati, da se uskladijo s tehnološkim 
in tržnim razvojem, s čemer se zagotovi, da 
so še naprej sorazmerna s cilji, ki jih je 
treba doseči. Eno ali več avdiovizualnih 
medijskih storitev je mogoče dopolniti s 
storitvami, ki izboljšujejo dostopnost za 
uporabnike s posebnimi potrebami, kot so 
videotekst, podnaslavljanje, tonski zapis in 
znakovni jezik.

______________
1 UL L 332, 18.12.2007, str. 27.
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Obrazložitev

Da bo člen 31 primeren za prihodnost glede na nove platforme in storitve in da se državam 
članicam omogoči, da gledalcem in poslušalcem zagotovijo dostop do linearnih, po potrebi 
pa tudi nelinearnih storitev, je treba potencialni obseg te določbe razširiti na avdiovizualne 
medijske storitve v skladu z novo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. To se mora 
odražati tudi v uvodni izjavi 24.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Tehnološki razvoj omogoča razvoj 
novih aplikacij na podlagi naprav za 
zbiranje podatkov in identifikacijo, ki so 
lahko brezžične naprave, ki uporabljajo 
radijske frekvence. Naprave za 
radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) na 
primer uporabljajo radijske frekvence za 
zajetje podatkov iz oznak za nedvomno 
prepoznavanje, ki jih je nato mogoče 
prenesti po obstoječih komunikacijskih 
omrežjih. Široka uporaba takih tehnologij 
lahko prinese velike gospodarske in 
družbene koristi ter s tem predstavlja velik 
prispevek k notranjemu trgu, če je njihova 
uporaba za državljane sprejemljiva. Da bi 
to dosegli, je treba zagotoviti varstvo 
temeljnih pravic posameznikov, zlasti 
pravico do zasebnosti in varstva podatkov.
Če se take naprave priključi na javno 
dostopna elektronska komunikacijska 
omrežja ali če uporabljajo elektronske 
komunikacijske storitve kot osnovno 
infrastrukturo, se uporabljajo ustrezne 
določbe Direktive 2002/58/ES, vključno z 
določbami o varnosti, podatkih o prometu 
in lokaciji ter o zaupnosti.

(28) Tehnološki razvoj omogoča razvoj 
novih aplikacij na podlagi naprav za 
zbiranje podatkov in identifikacijo, ki so 
lahko brezžične naprave, ki uporabljajo 
radijske frekvence. Naprave za 
radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) na 
primer uporabljajo radijske frekvence za 
zajetje podatkov iz oznak za nedvomno 
prepoznavanje, ki jih je nato mogoče 
prenesti po obstoječih komunikacijskih 
omrežjih. Široka uporaba takih tehnologij 
lahko prinese velike gospodarske in 
družbene koristi ter s tem predstavlja velik 
prispevek k notranjemu trgu, če je njihova 
uporaba za državljane sprejemljiva. Da bi 
to dosegli, je treba zagotoviti varstvo vseh
temeljnih pravic posameznikov v okviru 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Če se take naprave priključi na 
javno dostopna elektronska 
komunikacijska omrežja ali če uporabljajo 
elektronske komunikacijske storitve kot 
osnovno infrastrukturo, se uporabljajo 
ustrezne določbe direktive 2002/58/ES, 
vključno z določbami o varnosti, podatkih 
o prometu in lokaciji ter o zaupnosti.

Obrazložitev

Na tem mestu se zdi primerno omeniti Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. 
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

   (30a) Pri izvajanju ukrepov za prenos 
direktive 2002/58/ES, morajo organi in 
sodišča držav članic razlagati nacionalno 
zakonodajo skladno s to direktivo in tudi 
zagotoviti, da ne uporabljajo razlage te 
direktive, ki ne bi bila v skladu s 
temeljnimi pravicami ali drugimi 
splošnimi načeli prava Skupnosti, kot je 
načelo sorazmernosti.

Obrazložitev

Predlog spremembe vsebuje besedilo nedavne sodbe Sodišča v zadevi “Promusicae-
Telefónica” (29. januar 2008). Ta sodna odločba ponovno potrjuje, da morajo pri izvajanju 
te direktive države članice paziti, da sledijo razlagi, ki ni v nasprotju s temeljnimi pravicami 
in drugimi splošnimi načeli prava Skupnosti. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Treba je predvideti izvedbene ukrepe 
za vzpostavitev skupnega nabora zahtev za 
doseganje ustrezne ravni varstva zasebnosti 
in varnosti osebnih podatkov, ki se 
pošiljajo ali obdelujejo v povezavi z 
uporabo elektronskih komunikacijskih 
omrežij na notranjem trgu.

(31) Treba je predvideti izvedbene ukrepe 
za vzpostavitev skupnega nabora zahtev za 
doseganje ustrezne ravni varstva zasebnosti 
in varnosti osebnih podatkov, ki se 
pošiljajo ali obdelujejo v povezavi z
zakonito uporabo elektronskih 
komunikacijskih omrežij na notranjem 
trgu.

Obrazložitev

Področje uporabe te določbe mora biti omejeno na zakonite uporabe in zato ne pokriva 
nezakonitih uporab elektronske komunikacije.

Predlog spremembe 6
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta člen se uporablja brez poseganja v 
predpise Skupnosti o varstvu potrošnikov, 
zlasti v direktivah 93/13/ES in 97/7/ES, ter 
brez poseganja v nacionalne predpise, ki so 
v skladu z zakonodajo Skupnosti.

1. Ta člen se uporablja brez poseganja v 
predpise Skupnosti o varstvu potrošnikov
in druga pravila o preglednosti pri 
opravljanju dejavnosti razširjanja 
medijskih storitev, zlasti v direktivah
89/552/EGS, 93/13/ES in 97/7/ES, ter brez 
poseganja v nacionalne predpise, ki so v 
skladu z zakonodajo Skupnosti.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) kako lahko podjetje, ki zagotavlja 
priključek in/ali storitve, ukrepa v primeru 
incidentov v zvezi z varnostjo in 
celovitostjo ali v primeru groženj in 
ranljivosti.

(h) kako lahko podjetje, ki zagotavlja 
priključek in/ali storitve, ukrepa v primeru 
incidentov v zvezi z varnostjo in 
celovitostjo ali v primeru groženj in 
ranljivosti, ali v zvezi z uporabo storitve za 
izvajanje nezakonitih dejanj.

Obrazložitev

Namen člena 20(2) je določiti visoke standarde za informacije, ki se nudijo naročniku. V 
prihodnjem okolju okrepljenega sodelovanja med podjetji, ki ponujajo priključek in/ali 
storitve za zmanjševanje oziroma preprečevanje nezakonitih dejavnosti, je temeljnega 
pomena, da so naročniki jasno obveščeni o ukrepih, ki jih lahko podjetja sprejmejo, kadar 
naročniki izvajajo tovrstne dejavnosti. Poznavanje vrste ukrepov, ki jih lahko podjetja 
sprejmejo, bo morebiti povzročilo, da bo naročnik dvakrat premislil, preden bo izvajal 
nezakonite dejavnosti. 
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in 
podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve in/ali omrežja, 
naročniki pred sklenitvijo pogodbe in nato 
v rednih intervalih jasno obveščeni o vseh 
omejitvah, ki jih določa ponudnik glede 
možnosti dostopa in razdeljevanja zakonite
vsebine ali zakonitih aplikacij in storitev 
po svoji izbiri.

5. Države članice zagotovijo, da so v 
primeru, ko pogodbe sklepajo naročniki in 
podjetja, ki zagotavljajo elektronske 
komunikacijske storitve in/ali omrežja, 
naročniki pred sklenitvijo pogodbe in nato 
v rednih intervalih jasno obveščeni o vseh 
omejitvah, ki jih določa ponudnik glede 
možnosti dostopa in razdeljevanja vsebine 
ali aplikacij in storitev po svoji izbiri.

Obrazložitev

Potrošnik mora biti obveščen o vseh omejitvah, ki se uporabljajo glede dostopa do vseh 
vsebin ali storitev oziroma njihove distribucije, tako zakonitih koti nezakonitih. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice zagotovijo, da so 
naročniki jasno opozorjeni v primeru 
ponavljajoče se kršitve avtorskih in 
sorodnih pravic, da bodo prenehali 
nezakonito dejavnost.

Obrazložitev

Treba je odpraviti nezakonito vedenje na internetu. Zato morajo naročniki in operaterji 
sodelovati v boju proti piratstvu in nezakoniti spletni dejavnosti.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2002/22/ES
Člen 28 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da imajo končni uporabniki možnost 
dostopa do vseh storitev in njihove 
uporabe, vključno do storitev informacijske 
družbe, ki se zagotavljajo v Skupnosti; in

(a) da imajo končni uporabniki možnost 
dostopa do vseh zakonitih storitev in 
njihove uporabe, vključno do storitev 
informacijske družbe, ki se zagotavljajo v 
Skupnosti; in

Obrazložitev

Področje uporabe te določbe mora biti omejeno na zakonite storitve.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2002/22/ES
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organi lahko za vsak 
primer posebej blokirajo dostop do številk 
ali storitev, če je to utemeljeno zaradi
goljufije ali zlorabe.

Nacionalni regulativni organi lahko za vsak 
primer posebej blokirajo dostop do številk 
ali storitev, če je to utemeljeno zaradi
nezakonite in škodljive dejavnosti ali 
zlorabe.

Obrazložitev

Končni uporabniki morajo imeti vso pravico do dostopa in uporabe zakonitih storitev, 
ponujenih v Skupnosti, vendar ni razloga, da bi se ta pravica razširila na dostop do 
nezakonitih storitev in njihovo uporabo. Sposobnost nacionalnih regulativnih organov, da 
preprečijo dostop do storitev, ne sme biti utemeljena samo v primeru zlorabe, ampak tudi v 
primeru vsake nezakonite dejavnosti, vključno z goljufijo. To bo povečalo sposobnost 
regulativnih organov, da ukrepajo proti vsem vrstam sedanjih oziroma bodočih nezakonitih 
dejavnosti. 

Predlog spremembe 12
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2002/22/ES
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih ali
televizijskih oddaj v javnosti, naložijo 
ustrezne obveznosti izvajanja prenosa 
posebnih radijskih in televizijskih 
radiodifuzijskih kanalov in storitev
dostopnosti, kadar znatno število končnih 
uporabnikov takih omrežij ta uporablja kot 
svoje glavno sredstvo za sprejem radijskih 
in televizijskih oddaj. Take obveznosti se 
naložijo samo, če so potrebne za izpolnitev 
ciljev v splošnem interesu, ki jih jasno in 
posebej opredeli vsaka država članica v 
svoji nacionalni zakonodaji, ter morajo 
biti sorazmerne in pregledne.

1. Države članice lahko podjetjem, ki so v 
njihovi pristojnosti in zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, ki se 
uporabljajo za distribucijo radijskih ali
avdiovizualnih medijskih storitev v 
javnosti, naložijo ustrezne obveznosti 
izvajanja prenosa posebnih radijskih in
avdiovizualnih storitev in dopolnilnih
storitev, kadar znatno število končnih 
uporabnikov takih omrežij ta uporablja kot 
svoje glavno sredstvo za sprejem radijskih 
in avdiovizualnih medijskih storitev. Take 
obveznosti se naložijo samo, če so 
potrebne za izpolnitev ciljev v splošnem 
interesu, ki jih jasno in posebej opredeli 
vsaka država članica, ter morajo biti 
sorazmerne in pregledne.

Obrazložitev
Da bo člen 31 primeren za prihodnost glede na nove platforme in storitve in za to, da se 
državam članicam omogoči, da gledalcem in poslušalcem zagotovijo dostop do linearnih, po 
potrebi pa tudi nelinearnih storitev, je treba potencialni obseg te določbe razširiti na 
avdiovizualne medijske storitve v skladu z novo direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. 
To se mora odražati tudi v uvodni izjavi 24.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 19
Direktiva 2002/22/ES
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pregledajo obveznosti 
prenosa najmanj vsaka tri leta.

Države članice redno pregledujejo
obveznosti prenosa.

Obrazložitev
Ob upoštevanju različnih pravnih instrumentov, ki jih izberejo države članice, stroga zahteva 
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za pregledovanje obveznosti prenosa vsaka tri leta ne bi bila primerna.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:
„1. Države članice s svojo nacionalno 
zakonodajo zagotovijo zaupnost sporočil 
in s tem povezanih podatkov o prometu, ki 
se pošiljajo prek javnega 
komunikacijskega omrežja in javno 
razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev. Prepovedati 
morajo zlasti poslušanje, sprejemanje, 
shranjevanje ali kakršno koli prestrezanje 
oziroma nadzorovanje komunikacij in s 
tem povezane podatke o prometu s strani 
osebe, ki ni uporabnik, brez privoljenja 
zadevnega uporabnika, razen, kadar je to 
dovoljeno z zakonom v skladu s členom 
15(1) in Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Ta odstavek ne 
preprečuje tehničnega shranjevanja, ki je 
potrebno za namen prenosa sporočila, 
brez poseganja v načelo zaupnosti.“

Obrazložitev

Direktivo je treba obravnavati tudi ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Ta listina je referenčno točko za sodišča in pristojne organe. Lizbonska pogodba se 
sklicuje na listino kot na dejanski katalog pravic, ki jih morajo EU in njene države članice 
spoštovati.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Člen 15(1) se nadomesti z 
naslednjim:

„1. Države članice lahko sprejmejo 
zakonske ukrepe, s katerimi omejijo obseg 
pravic in obveznosti, določenih v členu 5, 
členu 6, členu 8(1), (2), (3) in (4) ter členu 
9 te direktive, kadar takšna omejitev 
pomeni potreben, primeren in ustrezen 
ukrep znotraj demokratične družbe za 
zaščito državne varnosti, obrambe, javne 
varnosti in preprečevanje, preiskovanje, 
odkrivanje in pregon kriminalnih dejanj 
ali nedovoljene uporabe elektronskega 
komunikacijskega sistema ali zaščito 
pravic in svoboščin drugih iz člena 13(1) 
direktive št. 95/46/ES. V ta namen lahko 
države članice med drugim sprejmejo 
zakonske ukrepe, ki določajo zadrževanje 
podatkov za določeno obdobje, upravičeno 
iz razlogov iz tega odstavka. Vsi ukrepi iz 
tega odstavka so v skladu s splošnimi 
načeli zakonodaje Skupnosti, vključno s 
tistimi iz člena 6(1) in (2) Pogodbe o 
Evropski uniji.“

Obrazložitev

Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah dopolnjuje okvirno direktivo o 
zasebnosti iz leta 1995. Zato moramo člen 15 brati ob upoštevanju člena 13 okvirne direktive 
o zasebnosti. Namen tega predloga spremembe je povečati pravno varnost, ki jo je nedavno 
potrdilo Sodišče v zadevi C-275/06.
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