Evropska komisija - Izjava

Skupna izjava podpredsednika Komisije Andrusa Ansipa in komisarke Marije
Gabriel, ki pozdravljata glasovanje Evropskega parlamenta o novih
telekomunikacijskih pravilih EU
Bruselj, 14. novembra 2018
Evropski parlament je danes glasoval za sprejetje Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah in
Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, kot je Evropska komisija predlagala
septembra 2016 v okviru strategije za enotni digitalni trg. Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus
Ansip in komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel sta izid pozdravila v skupni
izjavi:
„Izid današnjega glasovanja Evropskega parlamenta je pozitiven in nujen korak k zagotavljanju, da
telekomunikacijski sektor v EU ustreza svojemu namenu. Z njim bodo sprejeta nova
telekomunikacijska pravila, ki so bistven gradnik digitalne prihodnosti Evrope in vir novih digitalnih
pravic za evropske državljanke in državljane. So ključnega pomena za kritje vse večjih potreb Evropejk
in Evropejcev po povezljivosti ter povečanje konkurenčnosti Evrope. Poleg tega so podlaga za uvedbo
5G po vsej Evropi.
S temi pravili bomo lahko zagotovili hitrejši dostop do valov radiofrekvenčnega spektra, ki je ključni vir
za mobilne komunikacije, ter spodbudili naložbe v visokohitrostna in visokokakovostna omrežja po vsej
EU, tudi na oddaljenih območjih. Potrošniki bodo uživali večje varstvo in boljše storitve, ne glede na to,
ali bodo uporabljali običajne klice, sporočila SMS ali spletne storitve, kot sta Skype ali WhatsApp. Imeli
bodo dostop do cenovno dostopnih komunikacijskih storitev, vključno s splošno dostopnim internetom
in storitvami, kot so e-vlada, spletno bančništvo in video klici. Od maja 2019 bodo lahko državljani
klicali v druge države EU za največ 19 centov na minuto in pošiljali kratka sporočila za 6 centov. Poleg
tega jim bo boljšo zaščito omogočala številka 112, prek katere se bodo v izrednih razmerah javna
opozorila lahko pošiljala na mobilne telefone.
Nova telekomunikacijska pravila so prav tako vir navdiha. Enako raven ambicioznosti je treba pokazati
pri posodabljanju direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. To je potrebno, da bi posodobili
pravila o zaupnosti v digitalni dobi, ki jih je nujno treba uskladiti s splošno uredbo o varstvu podatkov,
tj. novim vrhunskim standardom za varstvo podatkov, pa tudi za to, da bi zajeli vsakodnevna orodja,
kot so takojšnje sporočanje, govor po IP in spletna elektronska pošta.“
Naslednji koraki
Po tem, ko je Evropski parlament danes sprejel direktivo o Evropskem zakoniku o elektronskih
komunikacijah in uredbo o vzpostavitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije
(BEREC), ju bo Svet Evropske unije uradno sprejel 3. decembra. Po objavi zakonika v Uradnem listu EU
bodo imele države članice na voljo dve leti, da ga prenesejo v nacionalno zakonodajo.
Po današnjem sprejetju uredbe o BEREC v Evropskem parlamentu in v Svetu 3. decembra bodo nova
pravila začela veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu EU. Določbe o razpisih znotraj EU se bodo
uporabljale od 15. maja 2019.
Ozadje
Tako na delu kot tudi doma ali med potovanjem Evropejci pričakujejo hitro in zanesljivo internetno
povezavo. Zelo visokozmogljiva omrežja so vse bolj pomembna za izobraževanje, zdravstvo,
proizvodnjo in promet. Da bi bili v Evropi kos tem izzivom in se pripravili na digitalno prihodnost, je
Komisija septembra 2016 predlagala direktivo o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah in
uredbo o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. Zakonik bo posodobil
veljavna telekomunikacijska pravila EU, ki so bila nazadnje posodobljena leta 2009, spodbujal
konkurenco, ki bo pritegnila naložbe, ter krepil notranji trg in pravice potrošnikov.
Sozakonodajalca EU sta o teh pravilih dosegla politični dogovor junija 2018.
Več informacij
Sporočilo za medije: Pogajalci EU dosegli politični dogovor za posodobitev telekomunikacijskih pravil
EU
Vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Radiofrekvenčni spekter v Evropski uniji
Informativni pregled: Za večjo in boljšo internetno povezljivost so potrebne naložbe v visokohitrostna
in kakovostna omrežja
Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI), vključno s podatki o povezljivosti po državah
Več o telekomunikacijah
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