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Bruselj, 12. marec 2018

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum2. Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba deležnike opozoriti na pravne posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo
Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU
na področju elektronskih komunikacij. Ta regulativni okvir vključuje4 določbe okvirne
direktive5, z njo povezanih posebnih direktiv6, Odločbe o radijskem spektru7, uredbe
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.
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Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.
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Upoštevajte, da je to okviren seznam določb, ki jih večinoma pokriva to obvestilo. Dokument je le
informativne narave in zato ni niti izčrpen niti zavezujoč.
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Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem
okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva), UL L 108, 24.4.2002,
str. 33.
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Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 (Direktiva o odobritvi),
UL L 108, 24.4.2002, str. 21; Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca
2002 (Direktiva o dostopu), UL L 108, 24.4.2002, str. 7; Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 7. marca 2002 (Direktiva o univerzalnih storitvah), UL L 108, 24.4.2002, str. 51 ter
Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih
podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in
elektronskih komunikacijah), UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
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BEREC8, uredbe o gostovanju9, uredbe o telekomunikacijskem enotnem trgu10, pa tudi
več priporočil Komisije o sorodnih zadevah, ki se nanašajo na opredelitev trgov, ki so
lahko predmet regulativnih ukrepov11, in predlagano metodologijo za določanje cen
zaključevanja govornih klicev12.
To ima zlasti naslednje posledice na različnih področjih elektronskih komunikacij:
1.

SPLOŠNA ODOBRITEV

Ponudniki s sedežem v najmanj eni državi članici EU imajo pravico do zagotavljanja
elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v vseh drugih državah članicah, ne da bi
imeli tam poslovno enoto. Omrežja in storitve lahko začnejo zagotavljati brez formalnega
postopka podeljevanja licenc ter potrebujejo le „splošno odobritev“ v vsaki državi
članici, kjer zagotavljajo omrežja ali storitve (člen 3 Direktive o odobritvi). Splošna
odobritev zajema pravice in obveznosti v zvezi z zagotavljanjem elektronskih
komunikacijskih omrežij in storitev, države članice pa lahko zahtevajo le preprosto
obvestilo, brez kakršne koli obveznosti mirovanja (člen 4 Direktive o odobritvi).
Ponudniki elektronskih komunikacijskih omrežij in/ali storitev s sedežem v Združenem
kraljestvu od datuma izstopa v državah članicah EU-27 ne bodo več upravičeni do
splošne odobritve. Države članice EU-27 lahko zato uvedejo dodatne zahteve za
odobritev za ponudnike s sedežem v Združenem kraljestvu. Poleg tega ponudniki s
sedežem v Združenem kraljestvu ne bodo več imeli pravice zahtevati od ponudnikov z
odobritvijo v državah članicah EU-27, ki niso „glavni ponudniki“ (v smislu referenčnega
dokumenta GATS o telekomunikacijskih storitvah), da se pogajajo o dostopu in
medsebojnem povezovanju. Poleg tega ne bodo imeli pravice zahtevati ali bili predmet
postopka reševanja sporov v okviru EU, ne v primeru sporov znotraj države članice ne v
primeru sporov glede čezmejnega dostopa.
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Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za
politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru), UL L 108, 24.4.2002,
str. 1.
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Uredba (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi
Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada, UL L 337,
18.12.2009, str. 1.
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Uredba (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih
mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji, UL L 172, 30.6.2012, str. 10.
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Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi
ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta, UL L 310, 26.11.2015, str. 1.
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Priporočilo Komisije 2014/710/EU z dne 9. oktobra 2014 o upoštevnih trgih proizvodov in storitev v
sektorju elektronskih komunikacij, ki so lahko predmet predhodnega urejanja v skladu z Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska
komunikacijska omrežja in storitve (Priporočilo o upoštevnih trgih), UL L 295, 11.10.2014, str. 79.
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Priporočilo Komisije 2009/396/ES z dne 7. maja 2009 o regulaciji cen zaključevanja klicev v fiksnih
in mobilnih omrežjih EU (Priporočilo o cenah zaključevanja klicev), UL L 124, 20.5.2009, str. 67.
2

CENE ZAKLJUČEVANJE KLICEV V FIKSNIH IN MOBILNIH OMREŽJIH

2.

Od datuma izstopa se regulativni okvir EU, ki privede do nizkih veleprodajnih cen
zaključevanja govornih klicev13, ne bo več uporabljal za ponudnike storitev iz EU, kar
zadeva klice med EU in Združenim kraljestvom. To lahko privede do zvišanja
veleprodajnih cen zaključevanja klicev iz EU v Združeno kraljestvo in na koncu poveča
maloprodajne tarife za take klice.
3.

GOSTOVANJE

Združeno kraljestvo bo za namene pravil EU o gostovanju (Uredba (EU) št. 531/2012) od
datuma izstopa tretja država.
Ponudniki storitev gostovanja uporabnikom gostovanja (v nadaljnjem besedilu:
ponudniki storitev gostovanja), ki delujejo v EU:




ob zahtevi po veleprodajnem dostopu za gostovanje ne bodo več upravičeni
zahtevati od operaterjev mobilnih omrežij, ki delujejo v Združenem kraljestvu, da
ugodijo vsem razumnim zahtevkom za zagotovitev veleprodajnega dostopa za
gostovanje (člen 3 Uredbe (EU) št. 531/2012);
ne bodo več upravičeni do obravnave po pravilih EU o najvišjih veleprodajnih
cenah gostovanja, ki jih operaterji obiskanih omrežij, ki delujejo v Združenem
kraljestvu, lahko zaračunajo za zagotavljanje veleprodajnih storitev gostovanja v
EU (členi 7, 9 in 12 Uredbe (EU) št. 531/2012).

Uporabniki gostovanja ponudnikov storitev gostovanja, ki delujejo v EU:




ne bodo več imeli koristi od maloprodajne obveznosti svojega ponudnika storitev
gostovanja, da ne zaračuna pribitkov na domačo maloprodajno ceno za to, da
lahko uporabljajo storitve gostovanja v Združenem kraljestvu (dohodne ali
odhodne klice, poslana sporočila SMS in podatkovne storitve), ob upoštevanju
poštene uporabe (člen 6a Uredbe (EU) št. 531/2012); vendar
bodo imeli še naprej koristi od obveznosti glede preglednosti iz člena 14 Uredbe
(EU) št. 531/2012 (govorne storitve in storitve SMS) in člena 15 Uredbe (EU)
št. 531/2012 (podatkovne storitve), kadar potujejo v Združeno kraljestvo.

Ponudniki storitev gostovanja, ki delujejo v Združenem kraljestvu:
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ob zahtevi po veleprodajnem dostopu za gostovanje ne bodo več upravičeni
zahtevati od operaterjev mobilnih omrežij, ki delujejo v EU, da ugodijo vsem
razumnim zahtevkom za zagotovitev veleprodajnega dostopa za gostovanje
(člen 3 Uredbe (EU) št. 531/2012);

Veleprodajne cene zaključevanja klicev so zneski, ki si jih medsebojno plačujejo operaterji za
vzpostavitev klicne povezave z njihovimi strankami. Veleprodajne cene zaključevanja klicev so
obravnavane v priporočilu Komisije iz leta 2009, ki priporoča metodologijo za izračunavanje stroškov
za določanje reguliranih cen zaključevanja klicev (Priporočilo Komisije 2009/396/ES z dne 7. maja
2009 o regulaciji cen zaključevanja klicev v fiksnih in mobilnih omrežjih EU, UL L 124, 20.5.2009,
str. 67). Čeprav priporočilo Komisije iz leta 2009 ni zavezujoče, mu sledi večina držav članic in je
Sodišče Evropske unije potrdilo, da se nacionalni pristojni organ lahko oddalji od priporočenega
pristopa le, če nacionalni pristojni organ v okviru presoje določenega položaja meni, da priporočeni
pristop ni ustrezen glede na posebne nacionalne okoliščine, pri čemer mora za svoje stališče podati
utemeljene razloge. Glej sodbo v zadevi C-28/15, točka 38.
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ne bodo več upravičeni do obravnave po pravilih EU o najvišjih veleprodajnih
cenah gostovanja, ki jih operaterji obiskanih omrežij, ki delujejo v EU, lahko
zaračunajo za zagotavljanje veleprodajnih storitev gostovanja v EU (členi 7, 9 in
12 Uredbe (EU) št. 531/2012).

Uporabniki gostovanja ponudnikov storitev gostovanja, ki delujejo v Združenem
kraljestvu:




ne bodo več imeli koristi od pravil EU o maloprodajni obveznosti svojega
ponudnika storitev gostovanja, da ne zaračuna pribitkov na domačo maloprodajno
ceno za to, da lahko uporabljajo storitve gostovanja znotraj EU (dohodne ali
odhodne klice, poslana sporočila SMS in podatkovne storitve), ob upoštevanju
poštene uporabe (člen 6a Uredbe (EU) št. 531/2012); in
ne bodo več imeli koristi iz naslova pravil EU o obveznostih glede preglednosti iz
člena 14 Uredbe (EU) št. 531/2012 (govorne storitve in storitve SMS) in člena 15
Uredbe (EU) št. 531/2012 (podatkovne storitve), kadar potujejo v EU.

Spletna stran Komisije o enotnem digitalnem trgu ponuja splošne informacije o predlogu
Komisije za direktivo o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishingeuropean-electronic-communications-code) in o gostovanju (https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/roaming).
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