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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Konkurenčna in učinkovita telekomunikacijska infrastruktura je pomembna za konkurenčnost 
EU. Za oblikovanje delujočega enotnega trga elektronskih komunikacij je leta 2003 začelo 
veljati pet okvirnih direktiv, Komisija pa je leta 2002 s svojim sklepom ustanovila skupino 
evropskih regulatorjev. Leta 2006 je Komisija poročala o delovanju direktiv in sprožila javno 
posvetovanje. Ugotovila je, da pri uporabi pravil EU primanjkuje doslednosti pri uporabi 
pravil EU in da  regulativna razdrobljenost povzroča težave. 

Zato je bil predložen nov sveženj predlogov za revizijo okvira za elektronske komunikacije in 
predlagana ustanovitev organa za trg evropskih elektronskih komunikacij (EECMA), ki bo 
nadomestil skupino evropskih regulatorjev in vključil Evropsko agencijo za varnost omrežij in 
informacij (ENISA). 

Ker bo konec leta 2009 Evropski agenciji za varnost omrežij in informacij potekel mandat 
(razen če ne bo podaljšan), Komisija meni, da bi bilo koristno obseg delovanja agencije 
vključiti med njene nove naloge. S tem bi nov organ prevzel nadzor nad varnostjo omrežja.

V sklepu Komisije o ustanovitvi SER je predvideno, da ta lahko sprejme svoj poslovnik 
soglasno ali z dvotretjinsko večino, če soglasje ni doseženo. V skladu z obrazložitvenim 
memorandumom Komisije v zvezi z EECMA je v praksi znotraj skupine evropskih 
regulatorjev običajno potrebno soglasje vseh 27 regulatorjev.

Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo koristno razširiti pristojnosti skupine evropskih 
regulatorjev, kar najbolje izkoristiti njeno strokovno znanje, zlasti tako, da se ji dodelijo 
naloge za regulativno zbliževanje in vzpostavljanje dokončne oblike večinskega glasovanja za 
zagotavljanje večje pristojnosti odločanja, doslednosti in skladnosti. Vendar ni jasno, ali je to 
možno le z ustanovitvijo organa za trg evropskih elektronskih komunikacij v predlagani 
obliki, ali bi bilo primerno, da prevzame dejavnosti Evropske agencije za varnost omrežij in 
informacij ter drugih teles. Skupina evropskih regulatorjev ali organ kot EECMA morata 
pridobiti trdno pravno podlago, ki presega omejitve iz sklepa Komisije iz leta 2002, a so 
spremljajoče spremembe v strukturi in odgovornosti obsežne ter zadevajo vidike, ki so že 
zadovoljivo rešeni s sedanjo ureditvijo. Zato je potrebno preučiti, ali je pristop Komisije 
sorazmeren ali posega na področja, ki bi morala biti v pristojnosti držav članic.

Le regulatorji lahko sprejmejo najpomembnejše izzive v zvezi z večjo doslednostjo pri 
uporabi obstoječih pravil ter izvajanjem nove uredbe, potrebne za izgradnjo skupnega trga 
elektronskih komunikacij. Predlog Komisije, da bi struktura agencije bila standardna, ni 
zadovoljiv. Zlasti je potrebno večja odgovornost do Parlamenta, če naj se uravnovesijo 
interesi Komisije in držav članic. Priporočljivo je, da se organ ustanovi v skladu s členom 95, 
na katerem že temelji uredba. V zvezi s tem se opozarja na sodbo velikega senata Sodišča 
Evropskih skupnosti v primeru C-217/04 Združeno kraljestvo proti Parlamentu in Svetu z dne 
2. maja 2006, ki navaja, da:

"iz ničesar v besedilu člena 95 ES se  ne da sklepati, da bi morali biti ukrepi, ki jih je sprejel 
zakonodajalec Skupnosti na podlagi te določbe, naslovljeni samo na države članice. Lahko se 
namreč izkaže, da je, po presoji tega zakonodajalca, nujno ustanoviti organ Skupnosti, 
katerega naloga je prispevati k uresničitvi postopka usklajevanja". 
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Pri predlogu Komisije glede strukture agencije je problematična tudi možnost, da upravni 
odbor onemogoča odbor regulatorjev. Pri morebitnem odboru ali izvršilnem organu je 
pomembno, da je njegovo imenovanje neodvisno od Komisije, saj ji bo moral svetovati. Zato 
je priporočljivo, da pri imenovanju direktorja, odbora ali izvršilnega organa sodeluje tudi 
Parlament in ne samo države članice in Komisija.  

Za zagotavljanje neodvisnosti organa, kar je nujno zaradi ustreznega upoštevanja njegovega 
mnenja pri izvajanju predpisov v državah članicah, bi upravni organ morale financirati države 
članice. To je temeljnega pomena, če naj bo organ neodvisen od Komisije. Vendar ima 
Komisija lahko pristojnost, da v nujnih primerih skliče organ tudi poleg rednih srečanj.

S pomočjo regulativnega zbliževanja in prihodnjih priporočil, ki jih bo nadzoroval Parlament, 
je treba določiti natančen okvir za sprejemanje odločitev evropskega regulativnega organa. 

Predlagan glavni uradnik za varnost omrežij in stalna skupina zainteresiranih strani naj ne bi 
nadomestila Evropske agencije za varnost omrežij in informacij, ki ima preveč omejeno 
področje delovanja za pokrivanje vseh varnostnih vidikov v elektronskih komunikacijah. Za 
zagotavljanje skupnega evropskega pristopa k varnosti naših omrežij in zaščiti pred 
povečanimi vdori bi treba ustanoviti posebno neodvisno skupino ali agencijo, pod okriljem 
GD za svobodo, pravico in varnost, ki bi se ukvarjala tudi z računalniškim kriminalom. Ta 
skupina ali organ bi morala delovati v okviru evropskega regulativnega organa, da bi 
zagotavljala stalno zvezo med ureditvijo trga in varnostjo ter seznanjala organ in Parlament, 
vendar ob tem pazila, da ne bi posegala v regulativno neodvisnost.

Podan je bil tudi predlog, da bi EECMA ali evropski regulativni organ svetovala Komisiji o 
izvajanju pristojnosti pri podeljevanju radijskega spektra, pri čemer bi zamenjala skupino za 
politiko radijskega spektra, ki zdaj svetuje Komisiji.  Ni verjetno, da bi morala Komisija imeti 
tolikšne pristojnosti pri podeljevanju radijskega spektra, a v nobenem primeru organ ne bi bil 
primeren za svetovanje, saj veliko nacionalnih regulativnih organov, iz katerih je sestavljen, 
nimajo odgovornosti in s tem tudi ne zadostnih izkušenj na področju radijskega spektra. 
Odločanje o radijskem spektru bi bilo treba pustiti Skupini za politiko radijskega spektra.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, 
raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge 
sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Z Uredbo (ES) št. 460/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. 
marca 2004 o ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost omrežij in informacij1
(v nadaljevanju „Uredba o agenciji 
ENISA“) je bila leta 2004 za obdobje petih 
let ustanovljena Evropska agencija za 
varnost omrežij in informacij (ENISA –
European Network and Information 
Security Agency) s ciljem zagotoviti 
visoko in učinkovito raven varnosti omrežij 
in informacij znotraj Skupnosti, z 
namenom, da se razvije kultura varnosti 
omrežij in informacij v korist državljanov, 
potrošnikov, podjetij in organizacij javnega 
sektorja Evropske unije ter tako prispeva k 
nemotenemu delovanju notranjega trga.

(3) Z Uredbo (ES) št. 460/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. 
marca 2004 o ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost omrežij in informacij2
(v nadaljevanju „Uredba o agenciji 
ENISA“) je bila leta 2004 za obdobje 
petih let ustanovljena Evropska agencija 
za varnost omrežij in informacij (ENISA 
– European Network and Information 
Security Agency) s ciljem zagotoviti visoko 
in učinkovito raven varnosti omrežij in 
informacij znotraj Skupnosti, z namenom, 
da se razvije kultura varnosti omrežij in 
informacij v korist državljanov, 
potrošnikov, podjetij in organizacij 
javnega sektorja Evropske unije ter tako 
prispeva k nemotenemu delovanju 
notranjega trga. Ta uredba ne vpliva na 
Uredbo (ES) št. 460/2004, ki bo revidirana 
v skladu z svojimi ustreznimi določbami.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ob tem so bile ugotovljene številne 
težave, vključno zlasti z vprašanji, 
povezanimi z njeno organizacijsko 
strukturo, sestavo znanj in številčnostjo 
operativnega osebja ter logističnimi 
težavami. Ključne funkcije ENISE se 
morajo razvijati tako, da bodo tvorile 
osrednjo komponento organa, ki mora na 
podlagi jasnejše opredelitve ciljev in nalog 

(11) Ob tem so bile ugotovljene številne 
težave, vključno zlasti z vprašanji, 
povezanimi z njeno organizacijsko 
strukturo, sestavo znanj in številčnostjo 
operativnega osebja ter logističnimi 
težavami. Ključne funkcije ENISE se 
morajo razvijati tako, da bodo tvorile 
osrednjo komponento uredbe o 
elektronskih komunikacijah, ki mora na 

                                               
1fn
2fn
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zagotoviti, da te cilje in naloge lahko 
izpolni en sam organ s pristojnostjo za 
zadeve, ki spadajo v regulativni okvir EU 
za elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve, in to na bolj smotrn, osredotočen 
in stroškovno učinkovit način v skladu z 
načeli boljše zakonodaje.

podlagi jasnejše opredelitve ciljev in nalog 
zagotoviti, da te cilje in naloge lahko 
izpolni poseben organ, ki bo deloval v 
sklopu GD za informacijsko družbo in 
medije ter GD za pravico, svobodo in 
varnost, s pristojnostjo za zadeve, ki 
spadajo v regulativni okvir EU za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve, ter zadeve, ki se nanašajo na 
varnost omrežij in informacij ter 
računalniški kriminal, in to na bolj 
smotrn, osredotočen in stroškovno 
učinkovit način v skladu z načeli boljše 
zakonodaje.

Obrazložitev

Mandat ENISA poteče v letu 2009 in če drug organ ne bo prevzel njenih sedanjih nalog, ne bo 
mogoče nadzorovati in ustrezno obravnavati varnosti evropskih omrežij in informacij. Ker je 
sedanje področje delovanja ENISA preveč omejeno, da bi recimo pokrivalo računalniški 
kriminal, povezan z elektronskimi komunikacijami, in ker ni jasno, ali bo to zagotovljeno, če 
bo ENISA postala del EECMA, je potreben celosten pristop med uredbo in varnostjo.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) To zahteva ustanovitev novega organa 
Skupnosti, organa za trg evropskih 
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju 
"organ"). Organ bi s pomočjo, ki jo 
zagotavlja Komisiji in nacionalnim 
regulativnim organom, učinkovito 
prispeval k dokončnemu oblikovanju 
notranjega trga. Deloval bi kot referenčna 
točka in bi ustvarjal zaupanje na podlagi 
svoje neodvisnosti, kakovosti svojega 
svetovanja in informacij, ki jih razširja, 
preglednosti svojih postopkov in načinov 
delovanja ter svoje prizadevnosti pri 
izvajanju nalog, ki so mu dodeljene.

(12) To zahteva ustanovitev novega,
neodvisnega organa Skupnosti, 
osnovanega na razširjeni skupini 
evropskih regulatorjev (v nadaljevanju 
"organ"). Organ bi s pomočjo, ki jo 
zagotavlja Komisiji in nacionalnim 
regulativnim organom, učinkovito 
prispeval k dokončnemu oblikovanju 
notranjega trga. Deloval bi kot referenčna 
točka in bi ustvarjal zaupanje na podlagi 
svoje neodvisnosti, kakovosti svojega 
svetovanja in informacij, ki jih razširja, 
preglednosti svojih postopkov in načinov 
delovanja ter svoje prizadevnosti pri 
izvajanju nalog, ki so mu dodeljene.
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Obrazložitev

Ker je zaželeno, da sta tako razširjena skupina evropskih regulatorjev ali organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije neodvisna od Komisije, naj se to kaže tudi v imenu organa.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Komisija priznava globalno in 
čezmejno naravo trga globalnih 
telekomunikacij, za katerega meni, da je 
drugačen od telekomunikacijskih storitev, 
ki se zagotavljajo zgolj na nacionalni 
ravni; gre za enoten trg vseh globalnih 
telekomunikacijskih storitev, ki ga je treba 
ločiti od zgolj nacionalnih 
telekomunikacijskih storitev.

Obrazložitev

Trgi za globalne telekomunikacijske storitve temeljijo na prilagojenih sporazumih, ki so bili 
usmerjeni v iskanje rešitev za več držav in torej ne zadevajo nobene posamezne države ali 
področja.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Organ mora delovati kot center 
strokovnega znanja na evropski ravni glede 
vprašanj varnosti omrežij in informacij in 
pri tem zagotavljati smernice in svetovanje 
Evropskemu parlamentu, Komisiji ali 
pristojnim organom, ki jih imenujejo 
države članice. Varnost in obremenljivost 
komunikacijskih omrežij in informacijskih 
sistemov ostajata največja skrb za družbo 
in ključni element v regulativnem okviru 
EU za elektronska komunikacijska omrežja 
in storitve. Neenotna uporaba z varnostjo 

(24) Razširjena ENISA mora delovati kot 
center strokovnega znanja na evropski 
ravni glede vprašanj varnosti omrežij in 
informacij in pri tem zagotavljati smernice 
in svetovanje Evropskemu parlamentu, 
Komisiji ali pristojnim organom, ki jih 
imenujejo države članice. Varnost in 
obremenljivost komunikacijskih omrežij in 
informacijskih sistemov ostajata največja 
skrb za družbo in ključni element v 
regulativnem okviru EU za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve. 
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povezanih določb Okvirne direktive in 
posebnih direktiv predstavlja tveganje, da 
se ogrozi nemoteno delovanje notranjega 
trga. Mnenje organa, ki zagotavlja 
tehnično svetovanje na zahtevo Komisije in 
držav članic, bi moralo pospešiti dosledno 
uporabo teh direktiv na nacionalni ravni.

Neenotna uporaba z varnostjo povezanih 
določb Okvirne direktive in posebnih 
direktiv predstavlja tveganje, da se ogrozi 
nemoteno delovanje notranjega trga. 
Mnenje ENISA z razširjenim mandatom 
in vključeno v Generalni direktorat za 
informacijsko družbo in medije ter 
Generalni direktorat za pravico, svobodo 
in varnost, ki zagotavlja tehnično 
svetovanje na zahtevo Komisije in držav 
članic, bi moralo pospešiti dosledno 
uporabo teh direktiv na nacionalni ravni.

Obrazložitev

Mandat ENISA poteče v letu 2009 in če drug organ ne bo prevzel njenih sedanjih nalog, ne bo 
mogoče nadzorovati in ustrezno obravnavati varnosti evropskih omrežij in informacij. Ker je 
sedanje področje delovanja ENISA preveč omejeno, da bi recimo pokrivalo računalniški 
kriminal, povezan z elektronskimi komunikacijami, in ker ni jasno, ali bo to zagotovljeno, če 
bo ENISA postala del EECMA, je potreben celosten pristop med uredbo in varnostjo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Da se organu zagotovi popolna 
samostojnost in neodvisnost, mu je treba 
dodeliti samostojen proračun. Proračunski 
postopek Skupnosti bi se moral uporabljati 
za subvencije iz splošnega proračuna 
Evropske unije. Poleg tega Računsko 
sodišče opravlja računovodsko revizijo v 
skladu s členom 91 Uredbe Komisije (ES, 
Euratom) št. 2343/2002 z dne 23. 
decembra 2002 o okvirni finančni uredbi 
za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi 
za splošni proračun Evropskih skupnosti.

(40) Da se organu zagotovi popolna 
samostojnost in neodvisnost, mu je treba 
dodeliti samostojen proračun, katerega 
tretjino sredstev bi zagotavljal splošni 
proračun Evropske unije, dve tretjini pa 
države članice. Proračunski postopek 
Skupnosti bi se moral uporabljati za 
subvencije iz splošnega proračuna 
Evropske unije, na primer za sredstva v 
višini ene tretjine proračuna organa. 
Poleg tega Računsko sodišče opravlja 
računovodsko revizijo v skladu s členom 
91 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 
2343/2002 z dne 23. decembra 2002 o 
okvirni finančni uredbi za organe iz člena 
185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 
1605/2002 o finančni uredbi za splošni 
proračun Evropskih skupnosti.
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Obrazložitev

Za zagotavljanje neodvisnosti novega organa in njegov večji ugled v posamezni državi članici 
je potrebno njegovo financiranje porazdeliti med države članice (nacionalne regulativne 
organe) in proračun Skupnosti. Dejstvo, da del sredstev prihaja iz proračuna Skupnosti, 
zagotavlja tudi večjo odgovornost organa do Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ za trg evropskih elektronskih 
komunikacij je ustanovljen s 
pristojnostmi, določenimi v tej uredbi.

1. Razširjena skupina evropskih 
regulatorjev je ustanovljena kot organ s 
pristojnostmi, določenimi v tej uredbi.

Obrazložitev

Ustanavljanje popolnoma nove agencije ni potrebno in bi jo bilo treba nadomestiti z 
organom, kot je razširjena skupina evropskih regulatorjev, ki je element zakonodaje EU. 
Sodba velikega senata Sodišča evropskih skupnosti z dne 2. maja 2006 v primeru C-217/04 
Združeno kraljestvo proti Parlamentu in Svetu pravi, da se člen 95 lahko uporablja za osnovo 
pri ustanavljanju organa Skupnosti. To je podlaga za to, da se skupini evropskih regulatorjev 
podeli večje pristojnosti tako, da se ji da pravne značilnosti in s tem neodvisnost.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ deluje v okviru področja uporabe 
Okvirne direktive in posebnih direktiv in 
izkorišča razpoložljivo strokovno znanje 
nacionalnih regulativnih organov. Prispeva 
k boljšemu delovanju notranjega trga za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve, vključno zlasti z razvojem 
vseskupnostnih elektronskih komunikacij 
ter visoke in učinkovite ravni varnosti 
omrežij in informacij, z nalogami, 
navedenimi v poglavjih II in III.

2. Organ deluje v okviru področja uporabe 
Okvirne direktive in posebnih direktiv in 
izkorišča razpoložljivo strokovno znanje 
nacionalnih regulativnih organov. Prispeva 
k boljšemu delovanju notranjega trga za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve, vključno zlasti z razvojem 
vseskupnostnih elektronskih komunikacij z 
nalogami, navedenimi v poglavjih II in III.

Za zagotavljanje visoke in učinkovite 
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ravni varnosti omrežij in informacij je 
treba upoštevati priporočila ENISA.

Obrazložitev

Varnostna vprašanja naj obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in informacij 
(ENISA) ali njen naslednik, zato naj organ nima pristojnosti za to področje.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ opravlja svoje naloge v 
sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi 
organi in Komisijo v evropskem sistemu za 
predpise o elektronskih komunikacijah.

3. Organ opravlja svoje naloge v 
sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi 
organi in Komisijo.

Obrazložitev

Veliko regulativnih obveznosti organa bi bilo treba prepustiti državam članicam.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 - točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izdaja mnenja na zahtevo Komisije ali 
na lastno pobudo in pomaga Komisiji, tako 
da ji zagotavlja dodatno tehnično podporo 
pri vseh zadevah, povezanih z 
elektronskimi komunikacijami;

(a) izdaja mnenja na zahtevo Komisije,
Evropskega parlamenta ali na lastno 
pobudo in pomaga Komisiji in 
Evropskemu parlamentu, tako da jima
zagotavlja dodatno tehnično podporo pri 
vseh zadevah, povezanih z elektronskimi 
komunikacijami;

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum predloga Komisije opredeljuje organ kot "odgovornega 
Evropskemu parlamentu". Zato je treba zagotoviti tesnejšo povezavo med njima.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 - točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) sprejema posamezne odločitve v zvezi z 
izdajo pravic uporabe za številke iz 
evropskega telefonskega številskega 
prostora (ETNS – European Telephone 
Numbering Space);

črtano

Obrazložitev

Evropski urad za radiokomunikacije (ERO) že ustrezno pokriva to področje.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 - točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) pomaga Komisiji pri izbiranju podjetij, 
ki naj se jim podelijo pravice uporabe 
radijskih frekvenc in številk;

črtano

Obrazložitev

Pravice uporabe radijskih frekvenc in številk že uspešno urejajo Skupina za politiko 
radijskega spektra (RSPG), Odbor za radijski spekter (RSC) in Odbor za komunikacije 
(CoCOM).

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 - točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) zbere in ponovno razdeli pristojbine za 
pravice uporabe radijskih frekvenc in 
številk;

črtano
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Obrazložitev

Vprašanja glede radijskega spektra že učinkovito obravnava Skupina za politiko radijskega 
spektra (RSPG).

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 - točka (i a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) razvija skupna mnenja o vseevropskih 
vprašanjih, kot so globalne in čezmejne 
telekomunikacijske storitve, da bi okrepil 
regulativno doslednost in spodbudil 
vseevropski trg in pravila.

Obrazložitev

V skladu s sedanjim splošnim okvirom EU mora ponudnik globalnih telekomunikacijskih
storitev ustreči zahtevam nacionalnih regulativnih organov, da bi lahko ponujal storitve po 
vsej Evropi. Obstajajo velike razlike med temi nacionalnimi sporazumi in prav tako med 
obveznostmi, ki so posledica posameznih nacionalnih režimov.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ na zahtevo Komisije izdaja 
mnenja o vseh zadevah v zvezi z 
elektronskimi komunikacijami.

1. Organ na zahtevo Komisije ali 
Evropskega parlamenta izdaja mnenja o 
zadevah iz odstavka 3 v zvezi z 
elektronskimi komunikacijami. Komisija 
lahko zaprosi za mnenje o drugih 
vprašanjih v zvezi z elektronskimi 
komunikacijami pod pogojem, da je 
prošnja utemeljena in sorazmerna ter da 
sta bila Evropski parlament in Svet 
obveščena in jima je bila dana možnost 
pregleda v trenutku, ko je bila prošnja 
vložena.



AD\724531SL.doc 13/51 PE405.770v02-00

SL

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum predloga Komisije opredeljuje organ kot "odgovornega 
Evropskemu parlamentu". Zato je treba zagotoviti tesnejšo povezavo med njima. Prošnje 
Komisije za mnenje je treba oceniti in obstajati mora možnost nadzora nad njimi.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ še zlasti prispeva k usklajeni 
uporabi določb okvirne direktive in 
posebnih direktiv, tako da pomaga 
Komisiji pri pripravi priporočil ali odločb, 
ki jih mora Komisija sprejeti v skladu s 
členom 19 Direktive 2002/21/ES (okvirna 
direktiva).

2. Organ spodbuja regulativno doslednost 
in prispeva k usklajeni uporabi določb 
Okvirne direktive in posebnih direktiv, 
tako da pomaga Komisiji pri pripravi 
odločb, ki jih mora Komisija sprejeti v 
skladu s členom 19 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva).

Obrazložitev

Regulativna doslednost je obvezna. Priporočila niso predmet parlamentarne obravnave in 
obrazložitveni memorandum predloga Komisije opredeljuje organ kot "odgovornega 
Evropskemu parlamentu". Zato je treba zagotoviti obravnavo v Parlamentu.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 3 - uvodno besedlio

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zadeve iz odstavka 1 vključujejo: 3. Zadeve iz odstavka 1 so:

Obrazložitev

Odgovornost organa je treba jasno opredeliti.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 3 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) varnost in integriteto javnih 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev vključno z zadevami, povezanimi s 
kršitvami varnosti in/ali integritete v 
skladu s členom 13a Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva) in členom 4 Direktive 
2002/58/ES (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah);

črtano

Obrazložitev

Varnostna vprašanja naj obravnava razširjena Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij (ENISA).

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 3 - točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) vprašanja številčenja v skladu s členom 
10 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva) ter dostop do številk in storitev v 
Skupnosti v skladu s členom 28 Direktive 
2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih 
storitvah);

črtano

Obrazložitev

Države članice bi morale obdržati te pristojnosti.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 3 - točka (o)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) ukrepi glede zadev, povezanih z 
radijskimi frekvencami, v skladu s 
členoma 4 in 6 Odločbe 676/2002/ES 
(Odločba o radijskem spektru);

črtano

Obrazložitev

Vprašanja glede radijskega spektra že učinkovito obravnava Skupina za politiko radijskega 
spektra (RSPG).

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 3 - točka (p)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) v skladu s členoma 6a in 6b Direktive 
2002/20/ES (Direktiva o odobritvi):

črtano

(i) usklajeni pogoji v zvezi s pravicami 
uporabe radijskih frekvenc ali številk;
(ii) sprememba ali odvzem pravic 
uporabe, izdanih na koordinirani oziroma 
usklajeni podlagi;
(iii) izbira podjetij, katerim se lahko 
podelijo individualne pravice uporabe 
frekvenc in številk za storitve s čezmejnim 
potencialom.

Obrazložitev

Vprašanja glede radijskega spektra že učinkovito obravnava Skupina za politiko radijskega 
spektra (RSPG).
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 3 - točka (p a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pa) ukrepe za zagotavljanje razvoja 
skupnih vseevropskih pravil in zahtev za 
ponudnike globalnih in čezmejnih 
telekomunikacijskih storitev.

Obrazložitev

V skladu s sedanjim splošnim okvirom EU mora ponudnik globalnih telekomunikacijskih 
storitev ustreči zahtevam nacionalnih regulativnih organov, da bi lahko ponujal storitve po 
vsej Evropi. Obstajajo velike razlike med temi nacionalnimi sporazumi in prav tako med 
obveznostmi, ki so posledica posameznih nacionalnih režimov.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Organ posreduje vsa svoja mnenja 
Evropskemu parlamentu in ga v okviru 
regulativnega postopka s pregledom 
seznanja s svojimi končnimi predlogi.

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum predloga Komisije opredeljuje organ kot "odgovornega 
Evropskemu parlamentu". Zato je treba zagotoviti tesnejšo povezavo med njima.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ se lahko pred izdajo svojega 
mnenja Komisiji po potrebi posvetuje z 
ustreznimi nacionalnimi organi za 

2. Organ se pred izdajo svojega mnenja 
Komisiji posvetuje z ustreznimi 
nacionalnimi organi za konkurenco.
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konkurenco.

Obrazložitev

Organ mora spoštovati načelo subsidiarnosti in kar najbolje izkoristiti nacionalne 
strokovnjake.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 8 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ mora biti sposoben sprejemati 
odločitve, povezane z izdajanjem pravic za 
uporabo številk iz evropskega 
telefonskega številskega prostora (ETNS) 
v skladu s členom 10 Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva). 
Odgovoren je tudi za upravljanje in razvoj 
evropskega telefonskega številskega 
prostora (ETNS) v imenu držav članic, 
katerim je bila dodeljena klicna številka 
3883.

črtano

Obrazložitev

Evropski urad za radiokomunikacije (ERO) že ustrezno pokriva to področje.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 8 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ prevzame naloge, povezane z 
upravljanjem in vodenjem usklajenih 
območij številčenja v skladu s členom 
10(4) Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva).

črtano

Obrazložitev

Evropski urad za radiokomunikacije (ERO) že ustrezno pokriva to področje.
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 10 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organ objavi letno poročilo o 
predvidenem razvoju frekvenc na področju 
elektronskih komunikacij in politikah, v 
katerih opredeli morebitne potrebe in 
izzive.

4. Organ, skupaj sSskupino za politiko 
radijskega spektra (RSPG), beleži
predvideni razvoj frekvenc na področju 
elektronskih komunikacij. Občasno, če je 
to potrebno ali na zahtevo Komisije, organ 
pripravi poročilo o morebitnih potrebah in 
izzivih.

Obrazložitev

Obvezna priprava vsakoletnega poročila je preveč obremenjujoča in birokratska naloga. 
Poročila naj bi se pripravljala, ko se organ za to odloči ali v primeru omenjene zahteve. 
Skupina za politiko radijskega spektra (RSPG) bi morda bila ustreznejša za opravljanje te 
dolžnosti, saj že vodi potrebno evidenco.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 11 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se mnenje organa iz odstavka 1 
nanaša na izvajanje skupnega izbirnega 
postopka za pravice uporabe, ki sodijo v 
področje uporabe člena 6b Direktive 
2002/20/ES (Direktiva o odobritvi), to 
mnenje zlasti:

črtano

(a) opredeljuje elektronske 
komunikacijske storitve, katerih 
zagotavljanje bi na čezmejni podlagi 
znotraj Skupnosti imelo koristi od 
uporabe frekvenc ali številk, za katere se 
pravice uporabe podeljujejo z enotnim 
postopkom in pod enotnim nizom pogojev;
(b) določa številke ali območja številčenja, 
ki se lahko uporabljajo za takšne storitve;
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(c) ocenjuje dejansko ali potencialno 
raven povpraševanja znotraj Skupnosti za 
takšne storitve in
(d) natančno določa vsako omejitev, za 
katero meni, da je ustrezna, glede števila 
pravic uporabe, ki jih je treba ponuditi v 
okviru skupnega izbirnega postopka in 
postopkov, ki jih je treba upoštevati za 
izbiro podjetij, katerim se podelijo takšne 
pravice, ob ustreznem upoštevanju, kjer je 
to ustrezno, načel iz člena 7 Direktive 
2002/20/ES (Direktiva o odobritvi).

Obrazložitev

Države članice bi morale obdržati te pristojnosti.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 črtano
Predlog za izbiro podjetij
Organ v skladu s členoma 6a in 6b 
Direktive 2002/20/ES (Direktiva o 
odobritvi):
(a) sprejema in obravnava vloge podjetij 
za pridobitev pravic uporabe radijskih 
frekvenc in številk ter pobira upravne 
pristojbine in dajatve, naložene podjetjem 
v skladu s skupnim izbirnim postopkom;
(b) izvaja skupni izbirni postopek in 
podjetju(-em) predlaga, katere 
individualne pravice uporabe so mu/jim 
lahko podelijo v skladu z navedenimi 
določbami;
(c) Komisiji predloži poročilo, ki podrobno 
navaja prejete vloge, opisuje oceno teh 
vlog in predlaga podjetje(-a), 
najprimernejše(-a) za podelitev 
individualnih pravic uporabe, in to izbiro 
utemeljuje s sklicevanjem na merila 
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izbora, določena v ustreznem izvedbenem 
ukrepu.

Obrazložitev

Pravice uporabe radijskih frekvenc in številk že uspešno urejajo Skupina za politiko 
radijskega spektra (RSPG), Odbor za radijski spekter (RSC) in Odbor za komunikacije 
(CoCOM).

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 13 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ na zahtevo Komisije predloži 
mnenje o odvzemu pravic uporabe, izdanih 
v okviru skupnih postopkov iz člena 6b 
Direktive 2002/20/ES (Direktiva o 
odobritvi).

Organ na zahtevo Komisije ali RSPG 
predloži mnenje o odvzemu pravic 
uporabe, izdanih v okviru skupnih 
postopkov iz člena 6b Direktive 
2002/20/ES (Direktiva o odobritvi).

Obrazložitev

Organ bi moral imeti usklajevalno vlogo med Komisijo in Skupino za politiko radijskega 
spektra pri upravljanju z radijskimi spektri.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ poleg izvajanja nalog iz člena 
4(3)(b) in člena 19(4) in (5) prispeva k 
razvoju kulture varnosti omrežij in 
informacij, zlasti tako da:

Organ se, kjer je to primerno, poveže z 
Evropsko agencijo za varnost omrežij in 
informacij (ENISA) ali njenim 
naslednikom. Organ na zahtevo Komisije 
ali ENISA predloži mnenje o vprašanjih v 
zvezi z varnostjo.

(a) olajša sodelovanje med Komisijo in 
državami članicami pri razvoju skupnih 
metodologij preprečevanja, obravnavanja 
in odzivanja, povezanih z vprašanji 
varnosti omrežij in informacij;
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(b) Komisiji svetuje glede raziskav na 
področju varnosti omrežij in informacij 
ter glede učinkovite uporabe tehnologij za 
preprečevanje tveganj in spodbuja 
dejavnosti ocenjevanja tveganj, 
interoperabilne rešitve za obvladovanje 
tveganja in študije rešitev za 
preprečevanje tveganj v organizacijah 
javnega in zasebnega sektorja, ter
(c) prispeva k prizadevanjem Skupnosti za 
sodelovanje s tretjimi državami in, kadar 
je to primerno, z mednarodnimi 
organizacijami za pospeševanje skupnega 
globalnega pristopa k vprašanjem 
varnosti omrežij in informacij.

Obrazložitev

Priporočljivo je, da organ prispeva k vprašanjem v zvezi z varnostjo, vendar ENISA že 
uspešno pokriva to področje, zato bi to moralo ostati v njeni pristojnosti ali v pristojnosti 
njenega naslednika.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ lahko na lastno pobudo Komisiji 
predloži mnenje o zadevah iz členov 4(2), 
7(1), 8 (3), 10(1), 12, 14, 21 in 22.

Organ lahko na lastno pobudo Evropskemu 
parlamentu in Komisiji predloži mnenje, 
zlasti o zadevah iz členov 4(2), 7(1), 8(3),
10(1), 14, 21 in 22 ter o drugih zadevah, 
za katere meni, da so pomembne.

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum predloga Komisije opredeljuje organ kot "odgovornega 
Evropskemu parlamentu". Zato je treba zagotoviti tesnejšo povezavo med njima. Drugi 
predlogi sprememb črtajo člen 12, ker pravice uporabe radijskih frekvenc in števil že uspešno 
urejajo skupina za politiko radijskega spektra, Odbor za radijski spekter in Odbor za 
komunikacije.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano
Pobiranje upravnih pristojbin za storitve, 

ki jih zagotavlja organ
1. Komisija določi upravne pristojbine, 
naložene podjetjem za storitve, ki jih 
organ zagotavlja, v skladu s postopkom, 
navedenim v členu 54(2), in na podlagi 
mnenja organa. Organ zbira te upravne 
pristojbine.
2. Upravne pristojbine se naložijo 
posameznim podjetjem na objektiven, 
pregleden in sorazmeren način, kar 
zmanjša dodatne upravne stroške in 
postranske stroške na najmanjši možni 
obseg.
3. Upravne pristojbine iz odstavka 1 lahko 
pokrivajo:
(a) upravne stroške, ki nastanejo pri 
vodenju izbirnega postopka s strani 
organa v skladu s členom 12;
(b) obravnavo vlog v skladu s členom 34;
(c) upravne stroške, ki nastanejo pri 
upravljanju evropskega telefonskega 
številskega prostora s strani organa v 
skladu s členom 8. 
Vse pristojbine so izražene in plačane v 
eurih.
4. Višina upravnih pristojbin se določi na 
takšni ravni, da se zagotovi, da prihodek iz 
teh pristojbin načeloma zadošča za 
pokritje celotnih stroškov storitev, ki se 
zagotavljajo.
5. Organ objavi letni pregled svojih 
upravnih stroškov in dajatev. Na podlagi 
kakršne koli razlike med skupno vsoto 
dajatev in skupnimi upravnimi stroški 
dostavi Komisiji mnenje, v katerem 
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navede ustrezne prilagoditve dajatev, ki bi 
jih bilo treba izvesti.

Obrazložitev

Države članice bi morale obdržati te pristojnosti.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 črtano
Pobiranje in ponovna razdelitev pristojbin 
za pravice uporabe radijskih frekvenc in 
številk ter upravnih pristojbin v okviru 

skupnega izbirnega postopka
1. Kadar se pristojbine za uporabo pravic 
uporabe radijskih frekvenc ali številk, 
izdanih v okviru skupnega izbirnega 
postopka, naložijo podjetjem v skladu s 
členom 6b Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi), je organ 
odgovoren za pobiranje in porazdelitev 
takšnih pristojbin za uporabo.
Potem ko organ prejme pristojbine za 
uporabo, se te porazdelijo med zadevne 
države članice in organ v skladu z rokom 
in razmerjem, ki ga določi Komisija na 
podlagi člena 6b Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi).
Če Komisija ne določi roka in razmerja, 
se pristojbine za uporabo porazdelijo na 
podlagi števila prebivalcev posamezne 
države članice, od katere se zahteva, da 
izda pravice uporabe v zadnjem 
zaključenem letu pred začetkom izbirnega 
postopka.
2. Organ je odgovoren za pobiranje in 
ponovno razdelitev upravnih pristojbin, ki 
se po skupnem izbirnem postopku za 
podelitev pravic uporabe frekvenc ali 
številk naložijo izbranim podjetjem, da se 
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pokrijejo upravni stroški, ki so jih 
nacionalni regulativni organi imeli pri 
ugotavljanju usklajenosti s skupnimi 
pogoji.
Organ te upravne pristojbine iz prvega 
pododstavka, potem ko jih prejme, razdeli 
zadevnim nacionalnim regulativnim 
organom v skladu z vrednostmi, ki jih 
določijo regulativni organi.

Obrazložitev

Vprašanja glede radijskega spektra že učinkovito obravnava Skupina za politiko radijskega 
spektra (RSPG).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 19 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor ob upoštevanju politike Skupnosti 
o elektronskih komunikacijah spodbuja 
izmenjavo informacij med državami 
članicami samimi ter med državami 
članicami, nacionalnim regulativnimi 
organi in Komisijo o stanju in razvoju 
regulativnih dejavnosti v zvezi z 
elektronskimi komunikacijskimi omrežji in 
storitvami, vključno z varnostjo omrežij in 
informacij.

1. Odbor ob upoštevanju politike Skupnosti 
o elektronskih komunikacijah spodbuja 
izmenjavo informacij med državami 
članicami samimi ter med državami 
članicami, nacionalnim regulativnimi 
organi, Evropskim parlamentom in 
Komisijo o stanju in razvoju regulativnih 
dejavnosti v zvezi z elektronskimi 
komunikacijskimi omrežji in storitvami, 
vključno z varnostjo omrežij in informacij.

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum predloga Komisije opredeljuje organ kot "odgovornega 
Evropskemu parlamentu". Zato je treba zagotoviti tesnejšo povezavo med njima.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 19 - odstavek 2 - točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) organiziranjem ali spodbujanjem (c) organiziranjem ali spodbujanjem 
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usposabljanja o vseh zadevah v zvezi z 
elektronskimi komunikacijami.

usposabljanja o vseh zadevah v zvezi z 
elektronskimi komunikacijami, vključno z 
varovanjem osebnih podatkov in 
zasebnosti ter z varnostjo elektronskih 
komunikacijskih omrežij.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 19 - odstavek 2 - točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pripravo poročila o razlikah v 
regulativnih praksah in predlogih zato, da 
se doseže njihovo uskladitev. Če organ 
meni, da so potrebna zavezujoča pravila o 
regulativni praksi, ustrezno svetuje 
Komisiji, tudi glede njihovega izvrševanja. 
Organu se lahko podelijo pooblastila za 
izvrševanje.

Obrazložitev

Obvezna je regulativna usklajenost, tudi z mehanizmom izvrševanja, če je to potrebno.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 19 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organ zbira ustrezne podatke, zlasti v 
skladu s členom 13a Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva), za analiziranje 
trenutnih in nastajajočih tveganj. Na 
evropski ravni zlasti analizira tista 
tveganja, ki bi lahko vplivali na 
obremenljivost in razpoložljivost 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
na avtentičnost, celovitost in zaupnost 
prek njih dobljenih in posredovanih 
informacij ter rezultate analiz predloži 
državam članicam in Komisiji.

črtano
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Obrazložitev

Varnostna vprašanja naj obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in informacij 
(ENISA) ali njen naslednik.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 19 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Organ prispeva k ozaveščanju in 
razpoložljivosti pravočasnih, objektivnih 
in celovitih informacij, vključno z 
vprašanji varnosti omrežij in informacij, 
za vse uporabnike, med drugim tako, da 
spodbuja izmenjavo trenutnih najboljših 
praks, vključno s postopkom za 
opozarjanje uporabnikov, in skuša doseči 
sinergijo med pobudami javnega in 
zasebnega sektorja.

črtano

Obrazložitev

Varnostna vprašanja že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij (ENISA).

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 20 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ je odgovoren za upravljanje in 
objavo zbirke podatkov o oblikovanju cen 
govornih in podatkovnih storitev za 
mobilne uporabnike med gostovanjem 
znotraj Skupnosti, po potrebi vključno s 
posebnimi stroški, povezanimi z 
odhodnimi in dohodnimi gostujočimi klici 
v najbolj oddaljenih območjih Skupnosti. 
Organ spremlja razvoj takšnih cen in 
objavi letno poročilo.

črtano
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Obrazložitev

Poseganje v mobilno in podatkovno gostovanje je bilo mišljeno zgolj kot začasna poteza za 
uravnavanje trga. Stalno spremljanje sodi v pristojnost Komisije in se zanj lahko zaprosi, a 
ga ne bi smeli vključiti v uredbo.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ lahko na zahtevo Komisije 
prevzame posebne dodatne naloge.

Organ lahko na zahtevo Komisije ali 
Evropskega parlamenta prevzame posebne 
dodatne naloge pri vseh vprašanjih o 
elektronskih komunikacijah.

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum predloga Komisije opredeljuje organ kot "odgovornega 
Evropskemu parlamentu". Zato je treba zagotoviti tesnejšo povezavo med njima.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 24 - točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) upravni odbor črtano

Obrazložitev

Upravni odbor lahko ogrozi neodvisnost regulatorjev. Je nepotrebna birokratska ovira in ga 
je treba odstraniti.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 24 - točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) glavni uradnik za varnost omrežij črtano



PE405.770v02-00 28/51 AD\724531SL.doc

SL

Obrazložitev

Organ ne bi smel imeti vpliva na varnost, zato je glavni uradnik za varnost omrežij odveč.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 24 - točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) stalna skupina zainteresiranih strani črtano

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 24 - točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) odbor za pritožbe. črtano

Obrazložitev

Organ ne bi smel imeti vpliva na uporabo številk, zato je odbor za pritožbe omrežij odveč.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 25 črtano
Upravni odbor

1. Upravni odbor sestavlja dvanajst 
članov. Šest članov imenuje Komisija, šest 
pa Svet. Člani upravnega odbora se 
imenujejo tako, da se zagotovijo najvišji 
standardi strokovne usposobljenosti in 
neodvisnosti ter širok izbor ustreznega 
strokovnega znanja. Mandat traja pet let 
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in se lahko enkrat podaljša.
2. Upravni odbor med svojimi člani 
imenuje predsednika in podpredsednika. 
Podpredsednik samodejno nadomesti 
predsednika, če ta ni sposoben izvajati 
svojih dolžnosti. Mandat predsednika in 
podpredsednika traja dve leti in pol ter se 
lahko podaljša. Vendar se mandat 
predsednika in podpredsednika v vsakem 
primeru izteče takoj, ko nista več člana 
upravnega odbora.
3. Sestanke upravnega odbora sklicuje 
predsednik. Direktor organa sodeluje v 
razpravah, razen če upravni odbor odloči 
drugače. Upravni odbor se sestane 
najmanj dvakrat na leto na redni seji. 
Prav tako se sestane na pobudo 
predsednika, na zahtevo Komisije ali na 
zahtevo vsaj tretjine članov. Upravni 
odbor lahko povabi vsako osebo, ki ima 
morda pomembno mnenje, da se udeleži 
sestankov kot opazovalec. Članom 
upravnega odbora lahko v skladu s 
poslovnikom pomagajo svetovalci ali 
strokovnjaki. Organ poskrbi za tajniške 
storitve upravnega odbora.
4. Odločitve upravnega odbora se 
sprejemajo na podlagi dvotretjinske 
večine prisotnih članov.
5. Vsak član šteje en glas. Poslovnik 
podrobno določa ureditev glasovanja, 
zlasti pogoje, ko lahko en član deluje v 
imenu drugega, in po potrebi tudi pravila, 
ki urejajo sklepčnost.

Obrazložitev

Upravni odbor lahko ogrozi neodvisnost regulatorjev. Je nepotrebna birokratska ovira in ga 
je treba odstraniti. Nacionalni regulativni organi najboljše vedo, koga izmed njihovih vrst 
lahko določijo kot skupnega predstavnika.
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni odbor po posvetovanju z 
odborom regulatorjev imenuje direktorja
v skladu s členom 29(2).

1. V skladu s členom 29(2) se direktorja 
imenuje na podlagi dogovora med 
Evropskim parlamentom in Svetom ter po 
posvetovanju s Komisijo 

2. Upravni odbor po posvetovanju z 
direktorjem imenuje glavnega uradnika 
za varnost omrežij v skladu s členom 
31(2).
3. Upravni odbor imenuje člane odbora 
regulatorjev v skladu s členom 27(1).
4. Upravni odbor imenuje člane odbora za 
pritožbe v skladu s členom 33(1).
5. Upravni odbor do 30. septembra vsako 
leto po posvetovanju s Komisijo in po 
odobritvi s strani odbora regulatorjev v 
skladu s členom 28(3) sprejme delovni 
program organa za naslednje leto ter ga 
pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji. Delovni program se sprejme ne 
glede na letni proračunski postopek.
6. Upravni odbor izvaja svoja 
proračunska pooblastila v skladu s 
členi 36 do 38.
7. Upravni odbor se po prejemu soglasja 
Komisije odloči, ali bo sprejel kakršno 
koli zapuščino, donacijo ali nepovratna 
sredstva iz drugih virov Skupnosti.
8. Upravni odbor izvaja disciplinski 
nadzor nad direktorjem in glavnim 
uradnikom za varnost omrežij. 
9. Upravni odbor po potrebi določi 
kadrovsko politiko organa v skladu s 
členom 49(2). 
10. Upravni odbor sprejme posebne 
določbe glede pravice dostopa do 
dokumentov organa v skladu s členom 47.  
11. Upravni odbor sprejme letno poročilo 11. Odbor regulatorjev sprejme letno 
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o dejavnostih organa ter ga najpozneje do 
15. junija pošlje Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Računskemu 
sodišču. Kot določa člen 28 (4), to poročilo 
vsebuje neodvisni del, ki ga je odobril 
odbor regulatorjev, v zvezi z regulativnimi 
dejavnostmi organa v obravnavanem letu.

poročilo o dejavnostih organa ter ga 
najpozneje do 15. junija pošlje 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Računskemu sodišču. Kot določa 
člen 28 (4), to poročilo vključuje del v 
zvezi z regulativnimi dejavnostmi organa v 
obravnavanem letu. Evropski parlament 
lahko zahteva od predstavnika odbora 
regulatorjev, da poroča o pomembnih 
temah glede njegovih regulativnih 
dejavnosti.

12. Upravni odbor sprejme svoj poslovnik.
13. Upravni odbor Komisiji predloži 
mnenje o upravnih pristojbinah, ki jih 
organ lahko zaračuna podjetjem pri 
izvajanju svojih nalog iz člena 16.

Obrazložitev

Upravni odbor lahko ogrozi neodvisnost regulatorjev. Je nepotrebna birokratska ovira in ga 
je treba odstraniti. Odbor regulatorjev kot upravno telo organa bi moral biti odgovoren za 
njegovo delovanje.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 27 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odbor regulatorjev odloča z navadno
večino svojih članov. Vsak član oziroma 
nadomestni član, ki ni direktor ali
predstavnik Komisije, ima po en glas.

4. Odbor regulatorjev odloča z 
dvotretjinsko kvalificirano večino svojih 
članov. Vsak član oziroma nadomestni 
član, ki ni predstavnik Komisije, ima po en 
glas.

Obrazložitev

Ni razloga za prepoved glasovanja direktorju. Kvalificirana večina zagotavlja uravnoteženost 
sprejetih sklepov.
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 27 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odbor regulatorjev sprejme svoj 
poslovnik.

5. Odbor regulatorjev sprejme svoj 
poslovnik z dvotretjinsko kvalificirano
večino svojih članov.

Obrazložitev

Kvalificirana večina zagotavlja uravnoteženost sprejetih sklepov.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 27 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pri izvajanju nalog, ki jih dodeljuje ta 
uredba, odbor regulatorjev deluje 
neodvisno in ne zahteva ali sprejema 
navodil od nobene vlade držav članic ali 
zaradi katerega koli javnega ali zasebnega 
interesa.

6. Pri izvajanju nalog, ki jih dodeljuje ta 
uredba, odbor regulatorjev deluje 
neodvisno in ne zahteva ali sprejema 
navodil od nobene vlade držav članic ali 
zaradi katerega koli javnega ali zasebnega 
interesa in ostaja neodvisen od Komisije.

Obrazložitev

Independence from the Commission must be ensured.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 29 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ vodi direktor, ki pri izvajanju 
svojih nalog deluje neodvisno. Ne glede na 
pristojnosti, ki jih imajo Komisija, upravni 
odbor in odbor regulatorjev, direktor ne 
zahteva ali sprejema nobenih navodil od 
nobene vlade ali organa.

1. Organ vodi direktor, ki pri izvajanju 
svojih nalog deluje neodvisno. Ne glede na 
pristojnosti, ki jih imajo Evropski 
parlament, Svet, Komisija in odbor 
regulatorjev, direktor ne zahteva ali 
sprejema nobenih navodil od nobene vlade 



AD\724531SL.doc 33/51 PE405.770v02-00

SL

ali organa.

Obrazložitev

Treba je odstraniti upravni odbor ter priznati pristojnosti Sveta in Parlamenta.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 29 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktorja po posvetovanju z odborom 
regulatorjev imenuje upravni odbor s 
seznama vsaj dveh kandidatov, ki jih 
predlaga Komisija, na podlagi dosežkov, 
znanja in izkušenj, pomembnih za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve. Kandidata, ki ga izbere upravni 
odbor, lahko pred njegovim imenovanjem
povabijo pred pristojni odbor Evropskega 
parlamenta, da poda izjavo in odgovori na 
vprašanja njegovih članov.

2. Direktorja se po sporazumu med 
Evropskim parlamentom in Svetom ter po 
posvetovanju s Komisijo in odborom 
regulatorjev imenuje na podlagi dosežkov, 
znanja in izkušenj, pomembnih za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve. Kandidate lahko povabijo pred 
pristojni odbor Evropskega parlamenta, da 
podajo izjavo in odgovorijo na vprašanja 
njegovih članov.

Obrazložitev

Ker je Komisija odgovorna za politiko telekomunikacij in ker morajo biti svetovalne 
dejavnosti organa neodvisne je treba zagotoviti, da Komisija nima pooblastil za imenovanje.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 29 - odstavek 4 - pododstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Po posvetovanju z odborom 
regulatorjem lahko Upravni odbor na 
predlog Komisije ob upoštevanju poročila 
o oceni in zgolj v primerih, kadar dolžnosti 
in zahteve organa to upravičujejo, enkrat 
podaljša mandat direktorja za največ tri 
leta.

4. Po posvetovanju z odborom 
regulatorjem lahko Evropski parlament in 
Svet na predlog Komisije ob upoštevanju 
poročila o oceni in zgolj v primerih, kadar 
dolžnosti in zahteve organa to 
upravičujejo, enkrat podaljšata mandat 
direktorja za največ tri leta. 

Upravni odbor obvesti Evropski 
parlament, da namerava podaljšati 

Direktorja lahko v enem mesecu pred 
podaljšanjem mandata povabi pristojni 
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direktorjev mandat. Direktorja lahko v 
enem mesecu pred podaljšanjem mandata 
povabi pristojni odbor Evropskega 
parlamenta, da poda izjavo in odgovori na 
vprašanja njegovih članov.

odbor Evropskega parlamenta, da poda 
izjavo in odgovori na vprašanja njegovih 
članov.

Obrazložitev

Ker je Komisija odgovorna za politiko telekomunikacij in ker morajo biti svetovalne 
dejavnosti organa neodvisne je treba zagotoviti, da Komisija nima pooblastil za imenovanje.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 29 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Direktor se lahko s položaja odstrani le 
na podlagi odločitve upravnega odbora po 
posvetovanju z odborom regulatorjev.
Upravni odbor sprejme to odločitev na 
podlagi tričetrtinske večine svojih članov.

5. Direktor se lahko s položaja odstrani le 
na podlagi odločitve Evropskega 
parlamenta in Sveta po posvetovanju s 
Komisijo in z odborom regulatorjev.

Obrazložitev

Treba je odstraniti upravni odbor ter priznati pristojnosti Sveta in Parlamenta.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 30 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktor pripravi delo upravnega 
odbora. Pri delu upravnega odbora 
sodeluje brez glasovalne pravice.

črtano

Obrazložitev

Treba je odpraviti sodelovanje upravnega odbora in glavnega uradnika za varnost omrežij.
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Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 30 - odstavek 4 - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktor pred 1. septembrom predloži 
delovni program upravnemu odboru v 
sprejetje.

črtano

Obrazložitev

Treba je odpraviti sodelovanje upravnega odbora in glavnega uradnika za varnost omrežij.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 30 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Direktor je odgovoren za izvajanje 
letnega delovnega programa organa pod 
vodstvom odbora regulatorjev in glavnega 
uradnika za varnost omrežij, če je to 
primerno, in pod upravnim nadzorom 
upravnega odbora.

5. Direktor je odgovoren za izvajanje 
letnega delovnega programa organa pod 
vodstvom odbora regulatorjev.

Obrazložitev

Treba je odpraviti sodelovanje upravnega odbora in glavnega uradnika za varnost omrežij.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 30 - odstavek 9 - pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktorju in odboru regulatorjev lahko v 
skladu s poslovnikom pomagajo svetovalci 
ali strokovnjaki. Tajniške storitve 
zagotavlja organ.
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Obrazložitev

Treba je odpraviti sodelovanje upravnega odbora in glavnega uradnika za varnost omrežij.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31 črtano
Glavni uradnik za varnost omrežij

1. Glavni uradnik za varnost omrežij je 
odgovoren za usklajevanje nalog organa, 
povezanih z varnostjo omrežij in 
informacij. Glavni uradnik za varnost 
omrežij je za svoje delo odgovoren 
direktorju, kateremu mora poročati. 
Glavni(-a) uradnik(-ca) za varnost 
omrežij in informacij pripravi osnutek 
letnega delovnega programa za te 
dejavnosti.
2. Glavnega uradnika za varnost omrežij 
imenuje upravni odbor za obdobje petih 
let s seznama vsaj dveh kandidatov, ki jih 
predlaga Komisija, na podlagi dosežkov, 
znanja in izkušenj, pomembnih za 
obravnavanje vprašanj varnosti omrežij in 
informacij.
3. Glavnega uradnika za varnost omrežij 
se lahko s položaja odstrani le na podlagi 
odločitve upravnega odbora po 
posvetovanju z direktorjem. Upravni 
odbor sprejme to odločitev na podlagi 
tričetrtinske večine svojih članov.
4. Upravni odbor lahko po posvetovanju z 
direktorjem na predlog Komisije enkrat 
podaljša mandat glavnega uradnika za 
varnost omrežij za največ tri leta, 
izključno v tistih primerih, v katerih je to 
mogoče upravičiti z dolžnostmi in 
potrebami organa.
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Obrazložitev

Varnostna vprašanja že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij (ENISA).

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 32 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Glavni uradnik za varnost omrežij
ustanovi stalno skupino zainteresiranih 
strani, sestavljeno iz strokovnjakov, ki 
predstavljajo zadevne zainteresirane strani, 
zlasti iz panoge informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, potrošniške 
skupine in akademske strokovnjake na 
področju varnosti omrežij in informacij. 
Glavni uradnik za varnost omrežij na 
podlagi posvetovanja z direktorjem določi 
postopke, ki se nanašajo zlasti na število, 
sestavo, imenovanje članov in delovanje 
skupine.

1. Direktor povabi zainteresirane strani, 
zlasti iz panoge informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij in potrošniške 
skupine, da odboru regulatorjev zagotovijo 
strokovno znanje. Direktor povabi 
predstavnika ENISA, da zagotovi 
strokovno znanje s področja varnosti, ki 
bo vplivalo na delo evropskih 
regulatorjev, ter mu dovoli udeležbo na 
vseh srečanjih evropskih regulatorjev v 
vlogi stalnega opazovalca. Odbor 
regulatorjev bo pri svojih odločitvah 
upoštevali nasvete zainteresiranih strani, 
ki bodo posredovani tudi Evropskemu 
parlamentu, Komisiji in evropskim 
regulatorjem.

Obrazložitev

Varnostna vprašanja že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij (ENISA) in mesto glavnega uradnika za varnost omrežij ne bi smelo obstajati. 
Vseeno pa naj predstavnik ENISA sodeluje na srečanjih odbora regulatorjev in zagotavlja 
ustrezno strokovno znanje.  Priporočljivo je mnenje zainteresiranih strani o splošnih temah. 
Vendar bo morda potrebno sprejeti ukrepe, da ne bi ogrozili neodvisnosti nacionalnih 
regulativnih.
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 32 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupini predseduje glavni uradnik za 
varnost omrežij. Mandat njenih članov 
traja dve leti in pol. Člani skupine ne smejo 
biti člani upravnega odbora ali odbora 
regulatorjev.

2. Skupini predseduje direktor. Mandat 
njenih članov traja dve leti in pol. Ni 
obvezno, da bi bili člani skupine člani 
odbora regulatorjev.

Obrazložitev

Varnostna vprašanja že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij (ENISA) in mesto glavnega uradnika za varnost omrežij ne bi smelo obstajati. 
Vseeno pa naj predstavnik ENISA sodeluje na srečanjih odbora regulatorjev in zagotavlja 
ustrezno strokovno znanje.  Priporočljivo je mnenje zainteresiranih strani o splošnih temah. 
Vendar bo morda potrebno sprejeti ukrepe, da ne bi ogrozili neodvisnosti nacionalnih 
regulativnih.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 32 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Skupina lahko svetuje glavnemu 
uradniku za varnost omrežij pri izvajanju 
njegovih dolžnosti v okviru te uredbe, 
sestavljanju predloga za zadevne dele 
delovnega programa organa ter 
zagotavljanju komuniciranja z 
zainteresiranimi stranmi glede vseh zadev, 
povezanih z delovnim programom.

4. Skupina lahko svetuje direktorju pri 
izvajanju njegovih dolžnosti v okviru te 
uredbe, sestavljanju predloga za zadevne 
dele delovnega programa organa ter 
zagotavljanju komuniciranja z 
zainteresiranimi stranmi in predstavnikom 
ENISA glede vseh zadev, povezanih z 
delovnim programom.

Obrazložitev

Varnostna vprašanja že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij (ENISA) in mesto glavnega uradnika za varnost omrežij ne bi smelo obstajati. 
Vseeno pa naj predstavnik ENISA sodeluje na srečanjih odbora regulatorjev in zagotavlja 
ustrezno strokovno znanje.  Priporočljivo je mnenje zainteresiranih strani o splošnih temah. 
Vendar bo morda potrebno sprejeti ukrepe, da ne bi ogrozili neodvisnosti nacionalnih 
regulativnih.
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Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33 črtano
Odbor za pritožbe

1. Odbor za pritožbe sestavlja šest članov 
in šest namestnikov, izbranih med 
sedanjimi ali nekdanjimi višjimi 
zaposlenimi v nacionalnih regulativnih 
organih, organih za konkurenco in 
drugih nacionalnih institucijah ali 
institucijah Skupnosti, z ustreznimi 
izkušnjami v sektorju elektronskih 
komunikacij. Odbor za pritožbe imenuje 
svojega predsednika.
2. Člane odbora za pritožbe po razpisu za 
prijavo interesa imenuje upravni odbor na 
predlog Komisije po posvetovanju z 
odborom regulatorjev.
3. Mandat članov odbora za pritožbe traja 
pet let. Lahko se podaljša. Člani odbora za 
pritožbe so pri odločanju neodvisni. Ne 
zavezujejo jih nobena navodila. Ne smejo 
opravljati nobenih drugih dolžnosti v 
organu, upravnem odboru ali odboru 
regulatorjev. Član odbora za pritožbe se 
med mandatom ne sme odstraniti s 
položaja, razen če je kriv hujše kršitve in 
če upravni odbor po posvetovanju z 
odborom regulatorjev sprejme takšno 
odločitev.
4. Člani odbora za pritožbe ne smejo 
sodelovati v pritožbenih postopkih, če 
imajo pri tem kakršen koli osebni interes 
ali če so pred tem kot predstavniki ene od 
strank sodelovali v postopku ali pa so 
sodelovali pri odločitvi, zoper katero je 
bila vložena pritožba.
Če zaradi enega od razlogov iz prvega 
pododstavka ali katerega koli drugega 
razloga član odbora za pritožbe meni, da 
kateri od ostalih članov odbora ne bi smel 
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sodelovati v katerem koli od pritožbenih 
postopkov, o tem ustrezno obvesti odbor za 
pritožbe. Proti sodelovanju določenega 
člana odbora za pritožbe lahko ugovarja 
vsaka stranka v pritožbenem postopku na 
podlagi razlogov iz prvega pododstavka ali 
suma, da je pristranski. Ugovor ne sme 
temeljiti na narodnosti članov in ni 
dopusten, če je pritožbena stranka 
napravila določen korak v postopku kljub 
temu, da je vedela za razlog ugovora.
5. Odbor za pritožbe odloči o ukrepih, ki 
jih je treba sprejeti v primerih iz 
odstavka 4, brez sodelovanja zadevnega 
člana. Zadevnega člana v odboru za 
pritožbe pri odločanju zamenja njegov 
namestnik, razen če je ta v enakem 
položaju. V tem primeru predsednik 
imenuje namestnika izmed preostalih 
namestnikov, ki so na voljo.

Obrazložitev

Organ ne bi smel imeti vpliva na uporabo številk, zato je odbor za pritožbe omrežij odveč.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34 črtano
Pritožbe

1. Odbor za pritožbe je odgovoren za 
odločanje v zvezi s pritožbami proti 
odločitvam ali ukrepom, ki jih je organ 
sprejel na področjih, ki jih ureja člen 8(1).
2. Odbor za pritožbe sprejema odločitve na 
podlagi kvalificirane večine vsaj štirih od 
šestih članov. Odbor za pritožbe se skliče, 
kadar je to potrebno.
3. Pritožba, vložena v skladu z odstavkom 
1, nima odložilnega učinka. Vendar lahko 
odbor za pritožbe odloži izvajanje sporne 
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odločitve, če meni, da to zahtevajo 
okoliščine.
4. Pritožba se skupaj z njeno obrazložitvijo 
vloži pri organu v pisni obliki v dveh 
mesecih po tem, ko je bilo zadevno 
podjetje o odločitvi ali ukrepu uradno 
obveščeno, ali, če takega uradnega 
obvestila ni, v dveh mesecih po dnevu, ko 
je organ objavil svoj ukrep ali odločitev. 
Odbor za pritožbe sprejme odločitev glede 
pritožbe v roku dveh mesecev po tem, ko je 
bila vložena.
5. Če je pritožba sprejemljiva, odbor za 
pritožbe preuči, ali je utemeljena. Odbor 
stranke tako pogosto, kot je potrebno, 
povabi na pritožbene postopke, da v 
določenih rokih pridobi pripombe na 
uradna obvestila, ki jih je izdal, ali na 
sporočila drugih strank v pritožbenih 
postopkih. Stranke imajo v pritožbenih 
postopkih pravico do ustne izjave. 
6. Odbor za pritožbe lahko v okviru tega 
člena izvaja vsa pooblastila, ki so v 
pristojnosti organa, ali preda primer 
pristojnemu telesu organa. Slednjega 
zavezuje odločitev odbora za pritožbe.
7. Odbor za pritožbe sprejme svoj 
poslovnik.

Obrazložitev

Organ ne bi smel imeti vpliva na uporabo številk, zato je odbor za pritožbe omrežij odveč.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35 črtano
Tožbe pred Sodiščem prve stopnje in pred 

Sodiščem
1. V skladu s členom 230 Pogodbe se 
lahko vloži tožba pred Sodiščem prve 
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stopnje ali Sodiščem zaradi odločitve, ki jo 
je sprejel odbor za pritožbe oziroma – če 
pritožba pri slednjem ni bila možna –
organ.
2. Če organ ne sprejme odločitve, se lahko 
pred Sodiščem prve stopnje ali Sodiščem v 
skladu s pogoji iz člena 232 Pogodbe 
sprožijo postopki zaradi opustitve 
ukrepanja.
3. Organ mora sprejeti potrebne ukrepe za 
izvršitev sodbe Sodišča ali Sodišča prve 
stopnje.

Obrazložitev

Če so zadevni predlogi sprememb sprejeti, organ ne bo obdržal pristojnosti pri podeljevanju 
števil in bo odbor za pritožbe nepotreben. Če bodo zavrnjeni, bodo ti postopki ostali.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 36 - odstavek 1 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) del pristojbin za uporabo, ki so jih 
vlagatelji plačali v skladu z določbami 
člena 17;

črtano

Obrazložitev

Organu ne bi smel imeti pooblastil za pobiranje pristojbin. Odstavek (a) bi morda bilo treba 
črtati, razen če se ne ponudijo nove storitve, ki potrebujejo financiranje.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 36 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odhodki organa zajemajo odhodke za 
zaposlene, upravne odhodke, odhodke za 

2. Odhodki organa zajemajo odhodke za 
zaposlene, upravne odhodke, odhodke za 
infrastrukturo in operativne stroške 
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infrastrukturo in operativne stroške. vključno s tistimi, ki so povezani z 
ustanovitvijo neodvisnega sekretariata.

Obrazložitev

Organ bi moral imeti sekretariat, ki bi pokrival vse upravne potrebe njegovih dejavnosti.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 37 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najpozneje do 15. februarja vsako leto 
direktor pripravi predhodni predlog 
proračuna, ki vključuje operativne stroške, 
in program pričakovanega dela za 
prihodnje proračunsko leto ter ta predhodni 
predlog pošlje upravnemu odboru skupaj s 
seznamom začasnih postavk. Upravni 
odbor vsako leto na podlagi predloga, ki ga 
pripravi direktor, oceni prihodke in 
odhodke organa za naslednje proračunsko 
leto. Upravni odbor to oceno, ki vključuje 
organizacijsko shemo, najpozneje do 
31. marca posreduje Komisiji. Pred 
sprejetjem ocene se predlog, ki ga pripravi 
direktor, posreduje upravnemu odboru, ki 
lahko izrazi mnenje o njem.

1. Najpozneje do 15. februarja vsako leto 
direktor pripravi predhodni predlog 
proračuna, ki vključuje operativne stroške, 
in program pričakovanega dela za 
prihodnje proračunsko leto ter ta predhodni 
predlog pošlje odboru regulatorjev skupaj 
s seznamom začasnih postavk. Odbor 
regulatorjev vsako leto na podlagi 
predloga, ki ga pripravi direktor, oceni 
prihodke in odhodke organa za naslednje 
proračunsko leto. Odbor regulatorjev to 
oceno, ki vključuje organizacijsko shemo, 
najpozneje do 31. marca posreduje 
Komisiji.

Obrazložitev

Odboru regulatorjev je treba dati več vpliva pri proračunu, kar bi zagotovilo večjo 
neodvisnost od Komisije.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 37 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravni odbor pripravi proračun organa. 
Veljati začne po dokončnem sprejetju 
splošnega proračuna Evropskih skupnosti. 

5. Odbor regulatorjev pripravi proračun 
organa. Veljati začne po dokončnem 
sprejetju splošnega proračuna Evropskih 
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Po potrebi se ustrezno prilagodi. skupnosti ter potem, ko je sprejeto, da 
države članice prispevajo 2/3. Po potrebi 
se ustrezno prilagodi.

Obrazložitev

Odboru regulatorjev je treba dati več vpliva pri proračunu, kar bi zagotovilo večjo 
neodvisnost od Komisije. Ker je proračun organa sestavljen iz 1/3 iz proračuna Skupnosti in 
2/3, ki jih prispevajo nacionalni regulativni organi, je te deleže treba upoštevati pri 
načrtovanju letnih proračunov.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 37 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Upravni odbor proračunski organ takoj 
obvesti, če namerava izvajati kakršen koli 
projekt, ki bi lahko imel bistvene finančne 
posledice za financiranje njegovega 
proračuna, zlasti kakršen koli projekt, ki 
zadeva nepremičnine, na primer najem ali 
nakup stavb. O tem obvesti tudi Komisijo. 
Če namerava katera izmed vej 
proračunskega organa izdati mnenje, o tem 
svojem namenu obvesti organ v dveh 
tednih po prejemu podatkov o gradbenem 
projektu. Če ni odgovora, lahko organ 
nadaljuje z načrtovanimi dejavnostmi.

6. Odbor regulatorjev proračunski organ 
takoj obvesti, če namerava izvajati kakršen 
koli projekt, ki bi lahko imel bistvene 
finančne posledice za financiranje 
njegovega proračuna, zlasti kakršen koli 
projekt, ki zadeva nepremičnine, na primer 
najem ali nakup stavb. O tem obvesti tudi 
Komisijo. Če namerava katera izmed vej 
proračunskega organa izdati mnenje, o tem 
svojem namenu obvesti organ v dveh 
tednih po prejemu podatkov o gradbenem 
projektu. Če ni odgovora, lahko organ 
nadaljuje z načrtovanimi dejavnostmi.

Obrazložitev

Odboru regulatorjev je treba dati več vpliva pri proračunu, kar bi zagotovilo večjo 
neodvisnost od Komisije.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 38 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Po prejemu ugotovitev Računskega 
sodišča o začasnih zaključnih računih 

4. Po prejemu ugotovitev Računskega 
sodišča o začasnih zaključnih računih 
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organa v skladu s členom 129 Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 pripravi 
direktor na lastno odgovornost zaključne 
račune organa in jih predloži upravnemu 
odboru za pridobitev mnenja.

organa v skladu s členom 129 Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 pripravi 
direktor na lastno odgovornost zaključne 
račune organa in jih predloži odboru 
regulatorjev za pridobitev mnenja.

Obrazložitev

Odboru regulatorjev je treba dati več vpliva pri proračunu in sorodnih temah, kar bi 
zagotovilo večjo neodvisnost od Komisije.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 38 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravni odbor predloži mnenje o 
zaključnih računih organa.

5. Odbor regulatorjev predloži mnenje o 
zaključnih računih organa.

Obrazložitev

Odboru regulatorjev je treba dati več vpliva pri proračunu in sorodnih temah, kar bi 
zagotovilo večjo neodvisnost od Komisije.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 38 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Direktor te zaključne račune, skupaj z 
mnenjem upravnega odbora, posreduje 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji 
in Računskemu sodišču najpozneje do 
1. julija v letu po zaključenem 
proračunskem letu.

6. Direktor te zaključne račune, skupaj z 
mnenjem odbora regulatorjev, posreduje 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji 
in Računskemu sodišču najpozneje do 
1. julija v letu po zaključenem 
proračunskem letu.

Obrazložitev

Odboru regulatorjev je treba dati več vpliva pri proračunu in sorodnih temah, kar bi 
zagotovilo večjo neodvisnost od Komisije.
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 38 - odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Direktor pošlje Računskemu sodišču 
odgovor na njegove pripombe najpozneje 
do 15. oktobra. Direktor pošlje ta odgovor 
tudi upravnemu odboru, Evropskemu 
parlamentu in Komisiji.

8. Direktor pošlje Računskemu sodišču 
odgovor na njegove pripombe najpozneje 
do 15. oktobra. Direktor pošlje ta odgovor 
tudi odboru regulatorjev, Evropskemu 
parlamentu in Komisiji.

Obrazložitev

Odboru regulatorjev je treba dati več vpliva pri proračunu in sorodnih temah, kar bi 
zagotovilo večjo neodvisnost od Komisije.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančna pravila, ki veljajo za organ, 
pripravi upravni odbor po posvetovanju s 
Komisijo. Ta pravila lahko odstopajo od 
Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 
2343/2002, če to zahtevajo posebne 
operativne potrebe za delovanje organa in 
le ob predhodnem soglasju Komisije.

Finančna pravila, ki veljajo za organ, 
pripravi direktor po posvetovanju z 
odborom regulatorjev in s Komisijo. Ta 
pravila lahko odstopajo od Uredbe 
Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002, če 
to zahtevajo posebne operativne potrebe za 
delovanje organa in le ob predhodnem 
soglasju Komisije.

Obrazložitev

Direktorju in odboru regulatorjev je treba dati več vpliva na finančne predpise organa, kar bi 
zagotovilo večjo stopnjo neodvisnosti od Komisije.
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Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 41 - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kjer je to potrebno, se zaupnost 
posredovanih informacij zagotavlja v 
skladu s tem členom. Uporablja se člen 
46.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti zaupnost informacij.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uslužbenci organa, vključno z direktorjem, 
glavnim uradnikom za varnost omrežij in 
iz držav članic začasno napotenimi 
uradniki, dajo izjavo o zavezi in izjavo o 
interesu, v kateri navedejo, da nimajo 
nobenih neposrednih ali posrednih 
interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo 
neodvisnost. Izjave so pisne.

Uslužbenci organa, vključno z direktorjem 
in iz držav članic začasno napotenimi 
uradniki, dajo izjavo o zavezi in izjavo o 
interesu, v kateri navedejo, da nimajo 
nobenih neposrednih ali posrednih 
interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo 
neodvisnost. Izjave so pisne.

Obrazložitev

Varnostna vprašanja že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij (ENISA) in mesto glavnega uradnika za varnost omrežij ne bi smelo obstajati.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 46 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člani odbora organa, direktor, zunanji 
strokovnjaki in zaposleni v organu, 
vključno z iz držav članic začasno 

2. Člani odbora regulatorjev, direktor, 
zunanji strokovnjaki in zaposleni v organu, 
vključno z iz držav članic začasno 
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napotenimi uradniki, morajo tudi po izteku 
svojih dolžnosti spoštovati zahteve glede 
zaupnosti v skladu s členom 287 Pogodbe.

napotenimi uradniki, morajo tudi po izteku 
svojih dolžnosti spoštovati zahteve glede 
zaupnosti v skladu s členom 287 Pogodbe.

Obrazložitev

Treba je odpraviti sodelovanje upravnega odbora.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 47 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni odbor sprejme praktične ukrepe 
za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v 
šestih mesecih po datumu dejanskega 
začetka delovanja organa.

2. Odbor regulatorjev sprejme praktične 
ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 
1049/2001 v šestih mesecih po datumu 
dejanskega začetka delovanja organa.

Obrazložitev

Treba je odpraviti sodelovanje upravnega odbora.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 49 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni odbor v soglasju s Komisijo 
sprejme potrebne izvedbene ukrepe v 
skladu z določbami iz člena 110 
Kadrovskih predpisov za uradnike 
Evropskih skupnosti.

2. Odbor regulatorjev v soglasju s 
Komisijo sprejme potrebne izvedbene 
ukrepe v skladu z določbami iz člena 110 
Kadrovskih predpisov za uradnike 
Evropskih skupnosti.

Obrazložitev

Treba je odpraviti sodelovanje upravnega odbora.
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Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 49 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni odbor lahko sprejme določbe, 
na podlagi katerih se nacionalni 
strokovnjaki iz držav članic lahko napotijo 
v organ.

4. Odbor regulatorjev lahko sprejme 
določbe, na podlagi katerih se nacionalni 
strokovnjaki iz držav članic lahko napotijo 
v organ.

Obrazložitev

Treba je odpraviti sodelovanje upravnega odbora.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v petih letih po začetku delovanja 
in nato vsakih pet let objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, doseženih kot rezultat 
delovanja organa in postopkov, določenih 
v tej uredbi. Ocena vključuje dosežene 
rezultate in delovne metode organa v 
povezavi z njegovim ciljem, pooblastili in 
nalogami, ki so opredeljeni v tej uredbi in 
letnih delovnih programih organa. Ocena 
upošteva stališča zainteresiranih strani tako 
na ravni Skupnosti kot na nacionalni ravni. 
Poročilo in vsi priloženi predlogi se 
pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Komisija v treh letih po začetku delovanja 
objavi splošno poročilo o izkušnjah, 
doseženih kot rezultat delovanja organa in 
postopkov, določenih v tej uredbi. Ocena 
vključuje dosežene rezultate in delovne 
metode organa v povezavi z njegovim 
ciljem, pooblastili in nalogami, ki so 
opredeljeni v tej uredbi in letnih delovnih 
programih organa. Ocena upošteva stališča 
zainteresiranih strani tako na ravni 
Skupnosti kot na nacionalni ravni. Poročilo 
in vsi priloženi predlogi se pošljejo 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Uredba zastara pet let po datumu začetka 
njene veljavnosti, razen če Komisija na 
podlagi ocene iz prvega ostavka in 
napredka pri doseganju enotnega 
evropskega trga elektronskih komunikacij 
ne predlaga njenega podaljšanja za 
nadaljnjih pet let do revizije.

Obrazložitev

To področje tehnologije se naglo razvija in bi bilo zaželeno, da se preuči več kot enkrat v 
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vsakem mandatu. Poleg tega je pri morebitni ponovni oceni ureditve regulativnih pravil, ki se 
nanašajo na varnostna vprašanja, treba upoštevati dogajanja v zvezi s pooblastili ENISA in 
njenim razširjenim mandatom. V primeru, da sprejeti ukrepi ne bi privedli do oblikovanja 
enotnega trga elektronskih komunikacij, mora evropskim regulatorjem še vedno ostati dovolj 
prostora za nadaljevanje njihovega dela.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 56 črtano
Prehodne določbe

1. Organ 14. marca 2011 prevzame 
odgovornost za vse dejavnosti, ki jih je 
pred tem datumom izvedla Evropska 
agencija za varnost omrežij in informacij 
in ki spadajo v področje uporabe te 
uredbe.
2. Lastniška udeležba pri kakršnem koli 
premičnem premoženju, ki je v lasti 
Evropske agencije za varnost omrežij in 
informacij na datum iz odstavka 1 zgoraj, 
se po tem datumu prenese na organ.

Obrazložitev

Varnostna vprašanja že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij, zato organa ni potrebno vključevati.
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