Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
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EPA 437-VII, EU U 591

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 52. seji, 22. 4. 2015, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih
komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv
2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU)
št. 531/2012, EPA 437-VII, EU U 591
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 52. seji 22. 4. 2015
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in
doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in
2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012, EPA 437-VII, EU U
591, ki ga je Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah
Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) posredovala Vlada
Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za
informacijsko družbo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Obrazložil je
dosedanji potek obravnave zakonodajnega akta, namen in predlagane rešitve v
njem, predstavil predlog stališča RS in razloge, zaradi katerih ima Slovenija vsebinski
pridržek v zvezi z določbo 3. odstavka 3. člena predloga uredbe ter odgovoril na
zastavljena vprašanja članov komisije. Pojasnil je, da je imela Slovenija precejšnje
pomisleke na prvotni predlog uredbe zaradi načina njene priprave in pomanjkljive
ocene vpliva. Po oceni Slovenije je v tem predlogu manjkala natančnejša analiza
učinkov predlaganih ukrepov ter razlaga povezave med ukrepi in deklariranimi cilji.
Do spremenjenega prečiščenega besedila latvijskega predsedstva pa ima Slovenija v
splošnem pozitiven odnos, saj pozdravlja pristop, da se vsebine predloga uredbe
omejijo le na področji gostovanja in nevtralnosti interneta.
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Člani komisije ugotavljajo, da se predlog uredbe navezuje na Evropsko digitalno
agendo. Predlagana uredba želi doseči enotni trg za elektronske komunikacijske
storitve v EU z usklajevanjem različnih pravnih in tehničnih vidikov v zvezi z
zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih storitev javnosti. Predlog uredbe lajša
zagotavljanje čezmejnih elektronskih komunikacijskih storitev, tako da ponudnikom
omogoča, da ponujajo storitve v EU in s čim manj upravnimi ovirami. Poleg tega
usklajuje pravice končnih uporabnikov v zvezi z odprtim internetom.
V razpravi so se člani komisije osredotočili na tiste vidike predloga, ki bodo
predvidoma imeli vpliv na javno vrednost odprtega interneta, varovanje pravic
končnih uporabnikov in možnostim za odprt in enakopraven vstop na trg ponudnikov
storitev in vsebin.
Člani komisije se strinjajo, da je potrebno zagovarjati načelo zagotavljanja
nevtralnosti ter odprtega interneta kot ključno načelo za uporabo interneta v EU.
Odprt in nevtralen internet bi moral omogočiti enako obravnavo informacijskih tokov,
storitev in aplikacij. Menijo, da je utemeljen vsebinski pridržek Slovenije, saj so
potrebna trdna zagotovila v neokrnjenost splošnega dostopa do interneta. Razmerja
med internetnimi dostopovnimi storitvami in specializiranimi storitvami je potrebno
dovolj natančno določiti. Večji nadzor in vpogled nad upravljanjem specializiranih
storitev bi morali imeti tudi končni uporabniki.
Člani komisije izpostavljajo, da je v 203. členu Zakona o elektronskih komunikacijah
(Ur. l. RS št. 109/2012) že zagotovljeno varovanje nevtralnosti interneta na
nacionalni ravni. Sprejetje predlagane uredbe bi lahko pomenilo slabšo zaščito
končnih uporabnikov in prostega pretoka informacij po omrežjih elektronskih
komunikacij, kot je sedaj urejeno v RS.

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela
m n e n j e, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih
komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES,
2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012, EPA
437-VII, EU U 591.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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