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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija za spodbujanje razvoja učinkovitega enotnega trga telekomunikacij v EU predlaga 
ustanovitev novega neodvisnega organa, ki bo deloval v tesnem sodelovanju z nacionalnimi 
regulativnimi organi in s Komisijo. Novi organ, ki bo odgovarjal Evropskemu parlamentu, bo 
vključeval odbor regulatorjev, sestavljen iz vodij nacionalnih regulativnih organov vseh držav 
članic EU.

Komisiji bo zagotavljal strokovno svetovanje, izboljšal doslednost pri uporabi pravil EU ter 
deloval kot center strokovnega znanja za elektronska komunikacijska omrežja in storitve na 
ravni EU. Prevzel naj bi tudi naloge Evropske agencije za varnost omrežij (ENISA) in tako 
odpravil veliko težav, ki so bile odkrite pri delovanju te agencije.

Člen 38(10) predloga določa, da razrešnico organu podeli Evropski parlament.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

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 organa 
Skupnosti na temelju razširjene skupine 
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

Ni treba ustanoviti nove agencije, ampak organ, kot je razširjena SER, ki je tipičen 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 2

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 
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.

(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. 
Neenotna uporaba z varnostjo povezanih 
določb Okvirne direktive in posebnih 
direktiv predstavlja tveganje, da se ogrozi 
nemoteno delovanje notranjega trga. 
Mnenje agencije 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 agencije 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. Poleg tega trenutno poteka drugo ocenjevanje ENISA. Dokončna odločitev o 
prihodnosti ENISA bi morala torej temeljiti na rezultatih tega ocenjevanja.
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Predlog spremembe 3

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

Ni treba ustanoviti nove agencije, ampak organ, kot je razširjena SER, 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 4

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Direktor pripravi letno poročilo o 
dejavnostih organa in izjavo o 
zanesljivosti. Ti dokumenti se objavijo.

Obrazložitev

V skladu z veljavnimi pravili, se lahko vsak direktor agencije odloči, ali bo pripravil letno 
poročilo in izjavo o zanesljivosti. Tako nekateri direktorji to storijo, nekateri ne. Zaradi 
skladnosti bi bilo bolje, da te dokumente pripravijo vsi direktorji.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38a
Sistemi notranjega nadzora

Notranji revizor Komisije je pristojen za 
revizijo sistemov notranjega nadzora 
organa.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi pojasniti pristojnosti na področju revizije.

Predlog spremembe 6

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 upravni odbor po posvetovanju s 
Komisijo. Ta pravila lahko odstopajo samo
od Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 
2343/2002, če to zahtevajo posebne 
operativne potrebe za delovanje organa in 
ob predhodni odobritvi Komisije.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladiti terminologijo z nedavnimi predlogi, ki zadevajo 
skupna podjetja.
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