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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Razvoj učinkovitega enotnega trga telekomunikacij je ena najpomembnejših političnih nalog 
EU. V prvem poročilu junija 2006 je Komisija predlagala spremembe regulativnega okvira. Pri 
tem obsežnem in temeljitem pregledu je prišlo na dan več težav, ki še vedno niso odpravljene.

Komisija za pomoč pri premagovanju teh ovir predlaga nov neodvisni organ, delujoč v tesnem 
sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi (NRO) in Komisijo. Novi organ, ki bo 
odgovarjal Evropskemu parlamentu, bo vključeval odbor regulatorjev, sestavljen iz vodij 
nacionalnih regulativnih organov vseh držav članic EU, in bo nadomestil Skupino evropskih 
regulatorjev (SER). Opravljal bo predvsem naslednje osnovne naloge:

strokovno svetovanje Komisiji za zagotavljanje enotnejše rabe predpisov EU,

regulativni nadzor na področju opredelitve in analize trga ter uporabe korektivnih 
ukrepov,

opredelitev nadnacionalnih trgov,

svetovanje glede usklajevanja radijskih frekvenc in odločanje o upravljanju številk, 

delovanje kot center strokovnega znanja EU za elektronska komunikacijska omrežja, 

zagotavljanje varnosti omrežja in informacij (tj. prevzem nalog Evropske agencije za 
varnost omrežij (ENISA)).

Svet je odločno zavrnil predlog Komisije. V nadaljevanju je predstavljen tudi alternativni model 
združenja (mreže) nacionalnih regulativnih organov (angl. „Joint Body (Network) of National 
Regulatory Authorities“). Mreža je pri tem združenje nacionalnih regulativnih organov brez 
statusa pravne osebe, kar pomeni, da ni del posredne ali neposredne notranje ureditve 
Skupnosti. Za razliko od predloga Komisije se ta predlog osredotoča predvsem na vpeljavo 
postopka za skupno sprejemanje odločitev nacionalnih regulativnih organov, za katere velja 
nacionalna zakonodaja. Mreža nacionalnih regulativnih organov ne bi ustanovila organa na 
ravni ES, niti ne bi od institucij prevzela pooblastil za sprejemanje odločitev. Regulativne 
pristojnosti mreže je treba opredeliti in zapisati tudi v okvirni direktivi.

Mreža lahko na lastno pobudo ali na podlagi določb, ki veljajo za direktive, izraža mnenje ali 
podaja skupno stališče s področja nalog, ki so ji dodeljene na osnovi okvirne direktive. Skupna 
stališča morajo biti za nacionalne regulativne organe enako zavezujoča kot priporočila 
Komisije, kar pomeni, da jih je treba v čim večji meri upoštevati pri sprejemanju odločitev. 
Sklepi mreže se morajo sprejemati z večino, pri čemer bi vsakemu nacionalnemu regulativnemu 
organu pripadel en glas. Mreži se zaupajo osnovne naloge, ki so navedene v predlogu 
Komisije. Mreža bi morala Evropskemu parlamentu predložiti letno poročilo svojih 
dejavnostih.

Da bi bilo mogoče zagotoviti neodvisnost mreže nacionalnih regulativnih organov od finančnih 
sredstev in virov držav članic, mora financiranje mreže prevzeti Skupnost. Mreža nima statusa 
pravne osebe, zato je izključena možnost neposredne dodelitve sredstev. Zato mora Skupnost 
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zagotoviti posreden način financiranja, predvsem s pripravo sredstev v obliki ustreznih 
upravnih virov. Sekretariat mreže nacionalnih regulativnih organov (Office of the Network of 
National Regulatory Authorities) bi prevzel vlogo nosilca uprave brez statusa pravne osebe.

Ker imajo nacionalni regulativni organi zaradi pristopa, usmerjenega v postopek, širok 
manevrski prostor, je treba v postopku uravnavanja trga zagotoviti minimalno mero 
koordiniranja. Zaradi naloge notranjega trga, ki mora odpraviti težave z dostopom, je treba 
ubrati v praksi preverjen regulativni pristop „bottom-up“, ki učinkovito zajame informacije o 
dejanskih težavah pri dostopu in nato na podlagi dobljenih rezultatov usklajuje korektivne 
ukrepe med nacionalnimi regulativnimi organi. Z morebitnimi vzroki za težave na notranjem 
trgu se lahko najučinkoviteje spopadejo nacionalni regulativni organi v lastni državi, rešitve pa 
morajo nato obvezno usklajevati v okviru predlaganega skupnega postopka v mreži 
nacionalnih regulativnih organov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi organa za trg evropskih
elektronskih komunikacij

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi mreže nacionalnih 
regulativnih organov za trge elektronskih 
komunikacij

(Predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. V primeru sprejema predloga 
spremembe je treba vnesti ustrezne 
spremembe v celotno besedilo).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(3) Z Uredbo (ES) št. 460/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. 
marca 2004 o ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost omrežij in informacij (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 informacij (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. Vsaka sprememba ciljev, 
strukture in organizacije agencije ENISA 
bo zato predmet prihodnje revizije Uredbe 
o agenciji ENISA.

Obrazložitev

Cilji in naloge organa, ki ga predlaga Komisija, se razlikujejo od ključnih funkcij ENISE. 
Ohranitev ENISE je skladna z oceno iz leta 2007, zato ustanovitev tega novega organa ali 
katerega koli drugega evropskega omrežja ne vpliva na ohranitev ENISE.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato je potrebna trdnejša institucionalna 
podlaga za ustanovitev organa, ki združuje 
strokovno znanje in izkušnje nacionalnih 
regulativnih organov, skupaj z jasno dolo
čenimi pristojnostmi, ob upoštevanju 
potrebe, da ima ta organ resnično avtoriteto 
v očeh njegovih članov in sektorja, ki se 
upravlja na podlagi kakovosti njegovih 
rezultatov.

(7) Zato je potrebna trdnejša institucionalna 
podlaga za ustanovitev organa na podlagi 
nadaljnjega razvoja skupine evropskih 
regulatorjev, ki združuje strokovno znanje 
in izkušnje nacionalnih regulativnih 
organov, skupaj z jasno določenimi 
pristojnostmi, ob upoštevanju potrebe, da 
ima ta organ resnično avtoriteto v očeh 
njegovih članov in sektorja, ki se upravlja 
na podlagi kakovosti njegovih rezultatov.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) To zahteva ustanovitev novega 
organa Skupnosti, evropske mreže 
nacionalnih regulativnih organov za trg 
elektronskih komunikacij (mreža). Mreža 
bi morala skrbeti zlasti, da potrošnikom 
tudi v prihodnje zagotovi poln izkoristek 
informacijske družbe, inovacij in omrežij 
naslednje generacije, morala bi 
spodbujati naložbe in prednostno 
obravnavati konkurenco na področju 
infrastrukture, ter zlasti na podeželju 
spodbujati boljši dostop do informacijske 
družbe z mobilno širokopasovno povezavo.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti, da bi bilo v pregledu telekomunikacijskega okvira 
EU najprej treba spodbujati doseganje ciljev s posodabljanjem opreme, saj je pomen 
organizacijske ureditve drugoten. Treba se je lotiti nujnih vprašanj: uredba mora biti skladna 
s spodbudami za naložbe v omrežja naslednje generacije in spodbudam naklonjena ter s tem 
podpreti širokopasovno dostopnost na redko naseljenih področjih.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(10) Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu in Svetu z dne 1. junija 2007 
„o oceni Evropske agencije za varnost 
omrežij in informacij (ENISA)“ je 
predstavilo oceno iz poročila zunanjih 
strokovnjakov, ki ocenjuje uspešnost 
agencije od njene ustanovitve, in priporo
čila upravnega odbora ENISE glede 
Uredbe o Enisi ter sprožilo javno 
posvetovanje. Ključne ugotovitve tega 
strokovnega poročila so potrdile 
veljavnost politike, na podlagi katere je 
bila ustanovljena ENISA, in njenih 
prvotnih ciljev ter zlasti njenega 
prispevanja k doseganju resničnega 
notranjega trga elektronskih 
komunikacij.

črtano

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Združitev ENISE z mrežo, ki jo predlaga Komisija, do sedaj ni bila sprejemljivo utemeljena. 
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Mreža regulatorjev za telekomunikacije ima drugačne cilje kot ENISA. Poleg tega v več dr
žavah članicah včasih nacionalni regulatorji za telekomunikacije nimajo pristojnosti, ki 
spadajo med dejavnosti ENISE. Če se bosta ENISA in mreža združili, bo to zelo verjetno 
škodilo delovanju obeh. Varnostna vprašanja že učinkovito obravnava ENISA, zato ni 
potrebe, da bi organ bil pooblaščen za to področje.

Predlog spremembe 7

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 pomo
čjo, ki jo zagotavlja Komisiji in nacionalnim 
regulativnim organom, učinkovito prispeval 
k dokončnemu oblikovanju notranjega trga. 
Delovala bi kot referenčna točka in bi 
ustvarjala 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 ji dodeljene.

Mreža bi s pomočjo, ki jo zagotavlja 
Komisiji in nacionalnim regulativnim 
organom, učinkovito prispevala k dokon
čnemu oblikovanju notranjega trga. 
Delovala bi kot referenčna točka in bi 
ustvarjala 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 ji dodeljene.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Organ je treba ustanoviti v okviru 
obstoječe institucionalne strukture 
Skupnosti in obstoječega ravnovesja 
pristojnosti. V zvezi s tehničnimi vprašanji 
mora biti neodvisen ter pravno, upravno 
in finančno samostojen. V ta namen je 
potrebno in primerno, da je to organ 
Skupnosti, ki je pravna oseba in izvaja 
naloge, ki mu jih dodeljuje ta uredba.

(15) Mrežo je treba ustanoviti v okviru 
obstoječe institucionalne strukture 
Skupnosti in obstoječega ravnovesja 
pristojnosti.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Organ mora Komisiji pomagati v zvezi 
z vsako razširitvijo obveznosti Skupnosti za 
prenosljivost številk. Takšna razširitev se 
lahko zlasti nanaša na obseg informacij, ki 
jih je treba prenesti, ali vrste omrežij (tj. 
fiksnih ali mobilnih), med katerimi je treba 
prenesti številke in informacije. Spremembe 
te obveznosti morajo upoštevati cene za 
uporabnike in stroške prehoda za podjetja, 
pa tudi izkušnje v državah članicah.

(19) Mreža mora Komisiji in državam 
članicam pomagati v zvezi z vsako raz
širitvijo obveznosti Skupnosti za 
prenosljivost številk. Takšna razširitev se 
lahko zlasti nanaša na obseg informacij, ki 
jih je treba prenesti, ali vrste omrežij (tj. 
fiksnih ali mobilnih), med katerimi je treba 
prenesti številke in informacije. Spremembe 
te obveznosti morajo upoštevati cene za 
uporabnike in stroške prehoda za podjetja, 
pa tudi izkušnje v državah članicah.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Organ bi moral imeti potrebna 
pooblastila za učinkovito in predvsem 
neodvisno izvajanje regulativnih funkcij. 
Ker odraža razmere na nacionalni ravni, 
mora odbor regulatorjev delovati 
neodvisno od katerega koli tržnega 
interesa in ne sme zahtevati ali sprejemati 
nikakršnih navodil od posameznih vlad 
ali drugih javnih ali zasebnih subjektov.

(33) Mreža bi morala imeti potrebna 
pooblastila za učinkovito izvajanje 
regulativnih funkcij.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(34) Za nemoteno delovanje organa je 
treba direktorja imenovati na podlagi dose
žkov ter dokumentiranih upravnih in 
poslovodnih znanj, pa tudi kompetenc in 
izkušenj, pomembnih za elektronska 
komunikacijska omrežja, storitve in trge, 
svoje naloge pa mora opravljati popolnoma 
neodvisno in prožno glede organiziranosti 
notranjega delovanja organa. Direktor 
mora zagotavljati učinkovito in neodvisno
izvajanje nalog organa.

(34) Za nemoteno delovanje mreže je treba 
direktorja imenovati na podlagi dosežkov 
ter dokumentiranih upravnih in poslovodnih 
znanj, pa tudi kompetenc in izkušenj, 
pomembnih za elektronska komunikacijska 
omrežja, storitve in trge, svoje naloge pa 
mora opravljati prožno glede 
organiziranosti notranjega delovanja mreže. 
Direktor mora zagotavljati učinkovito 
izvajanje nalog mreže.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Strankam, na katere vplivajo odločbe 
organa, je treba zagotoviti možnost, da 
izkoristijo potrebna pravna sredstva. Dolo
čiti je treba primeren pritožbeni postopek, 
po katerem je zoper odločitve organa 
mogoča pritožba pri posebnem odboru za 
pritožbe, zoper odločitve katerega je mogo
če pred Sodiščem vložiti tožbo.

črtano

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Zagotoviti je treba nemoten prehod 
za tekoče dejavnosti ENISE, ki spadajo v 
pristojnosti organa.

črtano

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
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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. Mreža 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.

Obrazložitev

Varnostna vprašanja že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij, zato ni potrebe, da bi organ bil pooblaščen za to področje.

Predlog spremembe 15

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 Evropskega 
parlamenta ali Komisije ali na lastno 
pobudo in pomaga Evropskemu 
parlamentu in Komisiji, 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.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Adlib Express Watermark



PE404.779v02-00 12/47 AD\725955SL.doc

SL

(e) zagotavlja svetovanje in pomoč
Komisiji ali kateremu koli pristojnemu 
organu, ki ga imenuje država članica v 
zvezi z vsemi vprašanji varnosti omrežij in 
informacij, ki spadajo v pristojnost 
organa;

črtano

Obrazložitev

Varnostna vprašanja že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij, zato ni potrebe, da bi organ bil pooblaščen za to področje.

Predlog spremembe 17

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 18

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, Odbor za radijski spekter in Odbor za komunikacije.
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Predlog spremembe 19

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

Obrazložitev

Vprašanja glede radijskega spektra že učinkovito obravnava Skupina za politiko radijskega 
spektra.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – točka i 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) nacionalnim regulativnim organom 
izda priporočila glede čezmejnih sporov in 
vprašanj e-dostopnosti.

črtano

Predlog spremembe 21

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. Mreža na zahtevo Evropskega 
parlamenta ali Komisije 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 obveš
čena ob vložitvi prošnje ter da jima je bila 
dana možnost obravnave.
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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 22

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 že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in 
informacij.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) analize posebnih nacionalnih trgov v 
skladu s členom 16 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva);

(e) v sodelovanju z ustreznimi 
nacionalnimi regulativnimi organi analize 
posebnih nacionalnih trgov v skladu s 
členom 16 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva);

Obrazložitev

Pregled trga lahko najučinkoviteje izvedejo nacionalni regulativni organi, zato je sodelovanje 
zaželeno.
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Predlog spremembe 24

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.

Predlog spremembe 25

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.

Predlog spremembe 26

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
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(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.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Mreža posreduje vsa svoja mnenja 
Evropskemu parlamentu in ga v skladu z 
regulativnim postopkom 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 28

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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1. Če organ v skladu s členom 16(7) 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) 
prejme zahtevo Komisije za analizo dolo
čenega zadevnega trga v državi članici, 
predloži Komisiji mnenje in ji zagotovi 
potrebne informacije, vključno z rezultati 
javnega posvetovanja in analizo trga. Če 
organ ugotovi, da konkurenca na tem trgu 
ni učinkovita, njegovo mnenje, pripravljeno 
po javnem posvetovanju, vključuje osnutek 
ukrepa, ki natančneje opisuje podjetje(-a), 
za katero(-a) meni, da ga/jih je treba 
opredeliti kot podjetje(-a) s pomembno tr
žno močjo na tem trgu, in ustrezne 
obveznosti, ki jih je treba naložiti.

1. Če mreža v skladu s členom 16(7) 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) 
prejme zahtevo Komisije za analizo dolo
čenega zadevnega trga v državi članici, ob 
sodelovanju ustreznih nacionalnih 
regulativnih organov izvede pregled trga.
Mreža in ustrezni nacionalni regulativni 
organi Komisiji predložijo skupno mnenje, 
ki ga na koncu nadzoruje mreža, in ji 
zagotovijo potrebne informacije, vključno z 
rezultati javnega posvetovanja in analizo 
trga. Če mreža in nacionalni regulativni 
organ ugotovita, da konkurenca na tem 
trgu ni učinkovita, njuno mnenje, 
pripravljeno po javnem posvetovanju, vklju
čuje osnutek ukrepa, ki natančneje opisuje 
podjetje(-a), za katero(-a) menita, da ga/jih 
je treba opredeliti kot podjetje(-a) s 
pomembno tržno močjo na tem trgu, in 
ustrezne obveznosti, ki jih je treba naložiti.

Obrazložitev

Pregledi trga so lahko najučinkovitejši z neposrednim sodelovanjem nacionalnih regulativnih 
organov. Organ bi moral pregled nadzorovati in biti odgovoren za priporočila v njem.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ Komisiji na zahtevo pošlje vse 
razpoložljive informacije za izvedbo nalog 
iz odstavka 1.

3. Mreža in nacionalni regulativni organ
Komisiji na zahtevo pošljeta vse razpolo
žljive informacije za izvedbo nalog iz 
odstavka 1.

Obrazložitev

Pregledi trga so lahko najučinkovitejši z neposrednim sodelovanjem nacionalnih regulativnih 
organov. Organ bi moral pregled nadzorovati in biti odgovoren za priporočila v njem.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organ se pred predložitvijo svojega 
mnenja iz odstavkov 1 ali 3 posvetuje z 
nacionalnimi regulativnimi organi in 
nacionalnimi organi za konkurenco ter 
izvede javno posvetovanje v skladu s 
členom 42 te uredbe.

črtano

Predlog spremembe 31

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 32

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
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ Komisiji na zahtevo zagotovi 
svetovanje ter izvede študije in preglede, 
predvsem o tehničnih in gospodarskih 
vidikih v zvezi z uporabo radijskega spektra 
za elektronske komunikacije v Skupnosti.

1. Mreža Komisiji na zahtevo zagotovi 
svetovanje ter po potrebi tesno sodeluje z 
Odborom za komunikacije, Skupino za 
politiko radijskega spektra in/ali Odborom 
za radijski spekter v zvezi z zadevami v 
okviru njenih pristojnosti, zlasti tistih ki 
vplivajo na uporabo radijskega spektra za 
elektronske komunikacije v Skupnosti ali ta 
nanje vpliva. Mreža po potrebi tesno 
sodeluje s Skupino za politiko radijskega 
spektra in Odborom za radijski spekter.

Obrazložitev

Pristojnosti mreže bi morale biti združljive s pristojnostmi že obstoječih organov, ki se 
ukvarjajo s področjem politike frekvenc, torej Odbora za radijski spekter in Skupine za 
politiko radijskega spektra za področje frekvenc in Odbora za komunikacije pri številnih 
drugih telekomunikacijskih zadevah, vključno s tehničnimi in gospodarskimi vidiki.

Predlog spremembe 34

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. Mreža, skupaj s Skupino za politiko 
radijskega spektra beleži predvideni razvoj
frekvenc na področju elektronskih 
komunikacij. Občasno, ko je to primerno 
ali na zahtevo Komisije, mreža pripravi 
poročilo o morebitnih potrebah in izzivih.
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Obrazložitev

Obvezna priprava letnega poročila je preveč obremenjujoča. Poročila naj bi se pripravljala, 
ko se organ za to odloči ali v primeru omenjene zahteve. Skupina za politiko radijskega 
spektra bi morda bila ustreznejša za to pristojnost.

Predlog spremembe 35

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;

(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
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Države članice bi morale obdržati te pristojnosti.

Predlog spremembe 36

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 dolo
čbami;
(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 
izbora, določena v ustreznem izvedbenem 
ukrepu.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 13 – prvi odstavek
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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).

Mreža na zahtevo Komisije ali Skupine za 
politiko radijskega spektra predloži obema 
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 38

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 črtano
Varnost omrežij in informacij

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: 

(a) olajša sodelovanje med Komisijo in dr
žavami članicami pri razvoju skupnih 
metodologij preprečevanja, obravnavanja 
in odzivanja, povezanih z vprašanji 
varnosti omrežij in informacij;

(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 prepre
čevanje tveganj v organizacijah javnega 
in zasebnega sektorja, ter
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(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.

Predlog spremembe 39

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 tak
šnih pristojbin za uporabo.

Potem ko organ prejme pristojbine za 
uporabo, se te porazdelijo med zadevne dr
žave 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 dr
žave članice, od katere se zahteva, da izda 
pravice uporabe v zadnjem zaključenem 
letu pred začetkom izbirnega postopka.
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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 
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.

Predlog spremembe 40

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

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum predloga Komisije opredeljuje organ kot „odgovornega 
Evropskemu parlamentu“. Zato je treba zagotoviti tesnejšo povezavo med njima. Varnostna 
vprašanja že učinkovito obravnava Evropska agencija za varnost omrežij in informacij, zato 
ni potrebe, da bi organ bil pooblaščen za to področje.
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Predlog spremembe 41

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 dr
žavam članicam in Komisiji.

črtano

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 42

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 vpra
šanji 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 
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informacij.

Predlog spremembe 43

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

Obrazložitev

Poseganje v mobilno in podatkovno gostovanje je bilo mišljeno zgolj kot začasni ukrep za 
uravnavanje trga. Trajen nadzor sodi pod pristojnosti Komisije in se zanj lahko zaprosi, a ne 
bi smel biti vključen v uredbo.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ lahko na zahtevo Komisije prevzame 
posebne dodatne naloge.

Mreža lahko na zahtevo Evropskega 
parlamenta ali Komisije 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 45
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Predlog uredbe
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Telesa organa Organizacija mreže
Organ sestavljajo: Mreža imenuje direktorja, vzpostavi 

sekretariat, oblikuje proračun in določi 
svoj sedež.

(a) upravni odbor
(b) odbor regulatorjev

(c) direktor(-ica)

(d) glavni uradnik za varnost omrežij

(e) stalna skupina zainteresiranih strani
(f) odbor za pritožbe.

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 
in se lahko enkrat podaljša.
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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 ve
čine prisotnih članov.

5. Vsak član ima 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 črtati.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26 črtano

Naloge upravnega odbora

1. Upravni odbor po posvetovanju z 
odborom regulatorjev imenuje direktorja 
v skladu s členom 29(2).
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 prora
čunska 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 dolo
čbe glede pravice dostopa do dokumentov 
organa v skladu s členom 47.

Adlib Express Watermark



PE404.779v02-00 30/47 AD\725955SL.doc

SL

11. Upravni odbor sprejme letno poročilo 
o dejavnostih organa ter ga najpozneje do 
15. junija pošlje Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Računskemu sodiš
ču. 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.

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.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27 črtano

Odbor regulatorjev

1. Odbor regulatorjev sestavljajo po en 
član na državo članico, ki je vodja 
neodvisnega nacionalnega regulativnega 
organa z odgovornostjo za vsakdanjo 
uporabo regulativnega okvira v državi 
članici, direktor in predstavnik Komisije, 
ki nima pravice do glasovanja. 
Nacionalni regulativni organi imenujejo 
po enega namestnika na državo članico.

2. Direktor je predsednik odbora 
regulatorjev.
3. Odbor regulatorjev med svojimi člani 
izvoli podpredsednika. Podpredsednik 
nadomesti predsednika, če ta ni sposoben 
izvajati svojih dolžnosti. Mandat 
podpredsednika traja dve leti in pol ter se 
lahko podaljša. Vendar se mandat 
podpredsednika v vsakem primeru izteče 
takoj, ko ni več član odbora regulatorjev.
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4. Odbor regulatorjev odloča z navadno ve
čino svojih članov. Vsak član oziroma 
nadomestni član, ki ni direktor ali 
predstavnik Komisije, ima po en glas.

5. Odbor regulatorjev sprejme svoj 
poslovnik.
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.
7. Organ poskrbi za tajniške storitve 
odbora regulatorjev.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 črtano

Naloge odbora regulatorjev

1. Odbor regulatorjev pred sprejetjem 
mnenj, priporočil ter odločitev iz členov 4 
do 23 v okviru svojih pristojnosti 
posreduje mnenje direktorju. Razen tega 
odbor regulatorjev zagotovi napotke 
direktorju pri izvajanju njegovih nalog.
2. Odbor regulatorjev poda svoje mnenje 
o kandidatu za direktorja v skladu s 
členoma 26(1) in 29(2). Odbor sprejme to 
odločitev na podlagi tričetrtinske večine 
svojih članov. Direktor ne sodeluje pri 
pripravi takšnih mnenj ali glasovanju o 
njih.

3. Odbor regulatorjev v skladu s členom 
26(5) in členom 30(4) ter v skladu s 
predlogom proračuna, pripravljenim na 
podlagi člena 37, odobri delovni program 
organa v zvezi z njegovimi dejavnostmi za 
naslednje leto.
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4. Odbor regulatorjev v letnem poročilu iz 
členov 26(11) in 30(9) odobri neodvisni 
del o ureditvenih dejavnostih.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29 črtano

Direktor

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.

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.
3. Mandat direktorja traja pet let. V 
devetih mesecih pred koncem tega 
obdobja Komisija izvede ocenjevanje. 
Komisija zlasti oceni:

(a) uspešnost direktorja,
(b) dolžnosti in zahteve organa v 
naslednjih letih.

4. Po posvetovanju z odborom 
regulatorjem lahko Upravni odbor na 
predlog Komisije ob upoštevanju poročila 
o oceni in zgolj v primerih, kadar dol
žnosti in zahteve organa to upravičujejo, 
enkrat podaljša mandat direktorja za 
največ tri leta.
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Upravni odbor obvesti Evropski 
parlament, da namerava podaljšati 
direktorjev mandat. Direktor se lahko 
znotraj enega meseca pred podaljšanjem 
njegovega mandata povabi, da pred 
pristojnim odborom Parlamenta da izjavo 
in odgovori na vprašanja njegovim 
članom.

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.

6. Evropski parlament in Svet lahko 
pozoveta direktorja, da predloži poročilo o 
opravljanju svojih dolžnosti.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30 črtano
Naloge direktorja

1. Direktor zastopa organ in je odgovoren 
za njegovo vodenje.

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

3. Direktor sprejme mnenja, priporočila 
in odločitve iz členov 4 do 23, če se odbor 
regulatorjev strinja.
4. Direktor vsako leto pripravi osnutek 
delovnega programa organa za naslednje 
leto ter ga pred 30. junijem tega leta 
predloži odboru regulatorjev in Komisiji.

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

6. Direktor sprejme vse potrebne ukrepe, 
zlasti notranja upravna navodila in 
objavo obvestil, za zagotovitev delovanja 
organa v skladu s to uredbo.

7. Direktor oceni prihodke in odhodke 
organa v skladu s členom 37 in izvršuje 
proračun organa v skladu s členom 38.

8. Direktor vsako leto pripravi osnutek 
letnega poročila o dejavnostih organa, ki 
vsebuje del o regulativnih dejavnostih 
organa ter del o finančnih in upravnih 
zadevah.

9. V zvezi z zaposlenimi v organu direktor 
izvaja pristojnosti iz člena 49(3).

Predlog spremembe 52

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 omre
žij in informacij pripravi osnutek letnega 
delovnega programa za te dejavnosti.
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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 tri
četrtinske 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, izklju
čno v tistih primerih, v katerih je to mogo
če upravičiti z dolžnostmi in potrebami 
organa.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32 črtano

Stalna skupina zainteresiranih strani
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.
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2. Skupini predseduje glavni uradnik za 
varnost omrežij. Mandat njenih članov 
traja dve leti in pol. Ni obvezno, da bi bili 
člani skupine člani upravnega odbora ali 
odbora regulatorjev.

3. Predstavniki Komisije imajo pravico 
biti prisotni na zasedanjih skupine in 
sodelovati v njenem delu.

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.

Predlog spremembe 54

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 izku
šnjami 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.
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3. Mandat članov odbora za pritožbe traja 
pet let. Ta mandat se lahko 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 nobenem pritožbenem 
postopku, če imajo pri tem kakršen koli 
osebni interes ali če so bili predhodno 
vpleteni v postopek kot zastopniki ene od 
strank ali če 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 
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 prito
žbe pri odločanju o tem zamenja njegov 
namestnik, razen če je ta v podobnem 
položaju. V tem primeru predsednik 
imenuje namestnika izmed preostalih 
namestnikov, ki so na voljo.

Predlog spremembe 55
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Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34 črtano
Pritožbe

1. Odbor za pritožbe je odgovoren za odlo
čanje 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 skli
če, kadar je to potrebno.
3. Pritožba, vložena v skladu z odstavkom 
1, nima odložilnega učinka. Vendar lahko 
odbor za pritožbe odloži izvajanje sporne 
odločitve, če meni, da to zahtevajo okoliš
čine.
4. Pritožba se skupaj z njeno obrazlo
žitvijo 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 dolo
čenih 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.
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7. Odbor za pritožbe sprejme svoj 
poslovnik.

Predlog spremembe 56

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 
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 spro
žijo postopki zaradi opustitve ukrepanja.

3. Organ mora sprejeti potrebne ukrepe za 
izvršitev sodbe Sodišča ali Sodišča prve 
stopnje.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točke a do e 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pristojbine za storitve, ki jih zagotavlja 
organ;

(a) tretjina letnega financiranja se plača 
neposredno v obliki subvencije Skupnosti 
iz ustreznega razdelka proračuna 
Evropskih skupnosti, kot je odločil prora
čunski organ v skladu s točko 47 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
6. maja 2006;
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(b) del pristojbin za uporabo, ki so jih 
vlagatelji plačali v skladu z določbami 
člena 17;

(b) dve tretjini njegovih letnih prihodkov 
bodo neposredni prispevki nacionalnih 
regulativnih organov. Države članice 
morajo zagotoviti, da bodo imeli 
nacionalni regulativni organi na voljo 
ustrezne finančne vire in kadre, da bodo 
lahko izpolnili naloge, ki jim jih bo dolo
čil BERT, in da bodo tega lahko 
financirali. Države članice morajo dolo
čiti proračunsko vrstico, ki jo morajo 
uporabljati nacionalni regulativni organi 
za zagotavljanje virov za BERT v svojem 
letnem proračunu. Proračuni se objavijo.

(c) subvencija Skupnosti iz splošnega 
proračuna Evropskih skupnosti (oddelek 
o Komisiji);

(d) kakršne koli zapuščine, donacije ali 
nepovratna sredstva iz člena 26(7);

(e) kakršni koli prostovoljni prispevki dr
žav članic ali njihovih regulativnih 
organov.

Obrazložitev

Organu ne bi smel imeti pooblastil za pobiranje pristojbin. Organ bi morale večinoma 
financirati države članice, da se zagotovi dejanska neodvisnost od Komisije.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odhodki organa zajemajo odhodke za 
zaposlene, upravne odhodke, odhodke za 
infrastrukturo in operativne stroške.

2. Odhodki mreže zajemajo odhodke za 
zaposlene, upravne odhodke, odhodke za 
infrastrukturo in operativne stroške, vklju
čno 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 59
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Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravni odbor predloži mnenje o zaklju
čnih računih organa.

črtano

Predlog spremembe 60

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 mrežo, 
pripravi le-ta po posvetovanju s Komisijo. 
Ta pravila lahko odstopajo od Uredbe 
Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002, če 
to zahtevajo posebne operativne potrebe za 
delovanje mreže in le ob predhodnem 
soglasju Komisije.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 40 črtano

Ukrepi proti goljufijam

1. Za namene boja proti goljufijam, 
korupciji in drugim nezakonitim 
dejanjem se določbe Uredbe (ES) št. 
1073/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, 
ki jih izvaja Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF) uporabljajo brez 
omejitev.
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2. Organ pristopi k Medinstitucionalnemu 
sporazumu z dne 25. maja 1999 med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Komisijo Evropskih 
skupnosti o notranjih preiskavah, ki jih 
opravlja Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF), in takoj sprejme 
ustrezne določbe za vse zaposlene v 
organu.

3. Sklepi o financiranju ter sporazumi in 
iz njih izhajajoči izvedbeni instrumenti 
izrecno določajo, da lahko Računsko sodi
šče in OLAF po potrebi nad prejemniki 
denarnih sredstev organa in zaposlenimi, 
odgovornimi za njihovo dodelitev, 
opravita pregled na kraju samem.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odbor regulatorjev lahko na predlog 
direktorja dovoli, da zainteresirane strani 
kot opazovalci sodelujejo pri nekaterih 
dejavnostih organa.

črtano

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odločitve, ki jih organ sprejme v skladu 
s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, so 
lahko predmet pritožbe varuhu človekovih 
pravic ali tožbe pri Sodišču, v skladu s 
pogoji iz členov 195 ali 230 Pogodbe.

črtano

Predlog spremembe 64
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Predlog uredbe
Člen 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 48 črtano
Pravni status

1. Organ je organ Skupnosti, ki je pravna 
oseba.

2. Organ ima v vseh državah članicah kar 
najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki 
jo pravnim osebam priznava nacionalna 
zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premi
čno in nepremično premoženje ter z njim 
razpolaga in je lahko stranka v sodnem 
postopku.
3. Organ zastopa njegov direktor.

4. Sedež organa je v […]. Dokler njegovi 
prostori ne bodo pripravljeni, bo gostoval 
v prostorih Komisije.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49 črtano
Zaposleni

1. Za osebje organa, vključno z 
direktorjem in glavnim uradnikom za 
varnost omrežij, se uporabljajo kadrovski 
predpisi za uradnike Evropskih skupnosti 
in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev 
Evropskih skupnosti ter pravila, ki so jih 
za uporabo teh kadrovskih predpisov in 
pogojev za zaposlitev skupaj sprejele 
institucije Evropskih skupnosti.
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2. Upravni odbor v soglasju s Komisijo 
sprejme potrebne izvedbene ukrepe v 
skladu z določbami iz člena 110 
Kadrovskih predpisov za uradnike 
Evropskih skupnosti.

3. Organ v zvezi s svojim osebjem izvaja 
pooblastila, ki jih organu, odgovornemu 
za imenovanja, podeljujejo kadrovski 
predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, 
organu, pristojnemu za sklepanje pogodb, 
pa pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev 
Evropskih skupnosti.
4. Upravni odbor lahko sprejme določbe, 
na podlagi katerih se nacionalni 
strokovnjaki iz držav članic lahko 
napotijo v organ.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 50 črtano
Posebne pravice in imunitete

Za organ in njegovo osebje velja Protokol 
o privilegijih in imunitetah Evropskih 
skupnosti.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 51 črtano

Odgovornost organa
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1. Pri nepogodbeni odgovornosti organ v 
skladu s splošnimi načeli, ki so skupna 
zakonodajam držav članic, poravna vsako 
škodo, ki jo povzroči organ ali njegovi 
uslužbenci pri opravljanju svojih nalog. 
Za reševanje odškodninskih sporov je 
pristojno Sodišče Evropskih skupnosti.
2. Osebna finančna in disciplinska 
odgovornost zaposlenih organa do organa 
je urejena z ustreznimi določbami, ki se 
uporabljajo za zaposlene organa.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 54a

Mreža nacionalnih regulativnih organov 
Evropskemu parlamentu letno poroča o 
svojih dejavnostih.

Predlog spremembe 69

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 poro
čilo 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 petih letih po začetku delovanja 
objavi splošno poročilo o izkušnjah, dose
ženih kot rezultat delovanja mreže in 
postopkov, določenih v tej uredbi. Ocena 
vključuje dosežene rezultate in delovne 
metode mreže v povezavi z njegovim 
ciljem, pooblastili in nalogami, ki so 
opredeljeni v tej uredbi in letnih delovnih 
programih mreže. Ocena upošteva stališča 
zainteresiranih strani tako na ravni 
Skupnosti kot na nacionalni ravni. Poročilo 
in vsi priloženi predlogi se pošljejo 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
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Če poročilo o oceni iz odstavka 1 tega 
člena pokaže, da je zaradi objektivnih 
okoliščin, ki zadevajo delovanje 
notranjega trga, delovanje mreže treba za 
določen čas podaljšati, lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu s členom 251 
Pogodbe o ES enkrat podaljšata njeno 
delovanje za najkrajše obdobje, ki ni dalj
še od dveh let.

Dejavnosti mreže prenehajo najkasneje 
pet let po začetku, razen če Evropski 
parlament in Svet v skladu s členom 251 
Pogodbe o ES za določen čas podaljšata 
delovanje mreže na osnovi utemeljene 
obrazložitve Komisije.

Obrazložitev

Uredba mora odražati prehodno naravo predhodne uredbe o telekomunikacijah, ki mora s
časoma mesto prepustiti splošni zakonodaji o konkurenci. Uvedba klavzule o časovni omejitvi 
veljavnosti bi pomenila praktičen korak v smeri deregulacije in bi trgu posredovala sporočilo, 
ki bi bilo v skladu s cilji politike za spodbujanje naložb.

Predlog spremembe 70

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