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Predlog spremembe 76
Sharon Bowles

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. Organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije (BERT) je ustanovljen 
kot organ s pristojnostmi, določenimi v tej 
uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Ustanavljanje organa za trg ni potrebno in bi ga bilo treba zamenjati s svetovalnim odborom, 
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.

Predlog spremembe 77
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 78
Sharon Bowles

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

Or. en

Obrazložitev

Preglede trga lahko najbolj učinkovito izpeljejo nacionalni regulativni organi, zato je 
zaželeno sodelovanje.

Predlog spremembe 79
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če organ v skladu s členom 16(7) 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) 
prejme zahtevo Komisije za analizo 
določenega 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 

1. Če organ v skladu s členom 16(7) 
Direktive 2002/21/ES (Okvirna direktiva) 
prejme zahtevo Komisije za analizo 
določenega zadevnega trga v državi 
članici, izvede pregled trga v sodelovanju z 
ustreznim nacionalnim regulatornim 
organom. Organa Komisiji predložita
skupno mnenje in ji zagotovita potrebne 
informacije, vključno z rezultati javnega 
posvetovanja in analizo trga. Če organ in 
nacionalni regulativni organ ugotovita, da 
konkurenca na tem trgu ni učinkovita, 
njuno mnenje, pripravljeno po javnem 
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pomembno tržno močjo na tem trgu, in 
ustrezne obveznosti, ki jih je treba naložiti.

posvetovanju, vključuje osnutek ukrepa, ki 
natančneje opisuje podjetje(-a), za katero(-
a) meni, da ga/jih je treba opredeliti kot 
podjetje(-a) s pomembno tržno močjo na 
tem trgu, in ustrezne obveznosti, ki jih je 
treba naložiti.

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

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

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

3. Organ in nacionalni regulativni organ
Komisiji na zahtevo pošljeta vse 
razpoložljive informacije za izvedbo nalog 
iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Preglede trga je možno najbolj učinkovito izvesti z neposredno udeležbo nacionalnih 
regulativnih organov. Organ mora nadzorovati pregled in biti odgovoren za priporočila, 
izdana s pregledom. 

Predlog spremembe 80
Sharon Bowles

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. Organ Komisiji in po potrebi Skupini za 
politiko radijskega spektra na zahtevo 
zagotovi svetovanje v zvezi z zadevami v 
okviru pristojnosti organa, ki vplivajo na
uporabo radijskega spektra za elektronske 
komunikacije v Skupnosti ali ta nanje 
vpliva. Organ po potrebi tesno sodeluje s 
Skupino za politiko radijskega spektra.

Or. en
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Obrazložitev

Skupina za politiko radijskega spektra mora ohraniti pristojnost za spekter, vendar mora 
organ po potrebi z njo sodelovati in ji pomagati.

Predlog spremembe 81
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ Komisiji na zahtevo zagotovi 
svetovanje v zvezi s pripravo skupnih 
političnih ciljev iz člena 6(3) Odločbe 
676/2002/ES (Odločba o radijskem 
spektru), če ti spadajo v sektor elektronskih 
komunikacij.

3. Komisija lahko od organa zahteva, da 
Skupini za politiko radijskega spektra
zagotovi svetovanje v zvezi s pripravo 
skupnih političnih ciljev iz člena 6(3) 
Odločbe 676/2002/ES (Odločba o 
radijskem spektru), če ti spadajo v sektor 
elektronskih komunikacij.

Or. en

Obrazložitev

Skupina za politiko radijskega spektra mora ohraniti pristojnost za spekter, vendar mora 
organ po potrebi z njo sodelovati in ji pomagati.

Predlog spremembe 82
Sharon Bowles

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 

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 
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storitvami, vključno z varnostjo omrežij in 
informacij.

storitvami.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 83
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prihodke organa sestavljajo: 1. Prihodki organa se razdelijo na 
naslednji način:

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

(a) tretjina letnega financiranja se plača v 
obliki subvencije Skupnosti iz ustreznega 
razdelka splošnega proračuna Evropskih 
skupnosti, kot je odločil proračunski 
organ v skladu s točko 47 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
6. maja 2006;

(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 določil 
BERT, in da bodo tega lahko financirali. 
Države članice določijo 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);
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(d) kakršne koli zapuščine, donacije ali 
nepovratna sredstva iz člena 26(7);
(e) kakršni koli prostovoljni prispevki 
držav članic ali njihovih regulativnih 
organov.

Or. en

Obrazložitev

Organu ni treba zagotoviti pooblastil za pobiranje pristojbin. Da bi učinkovito zagotovili 
neodvisnost od Komisije, morajo organ v glavnem financirati države članice.

Predlog spremembe 84
Sharon Bowles

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 
in nato vsaka tri leta 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.

Evropski parlament, Komisija in Svet 
vsakih šest let ob ustreznem upoštevanju 
splošnih poročil ocenijo, ali je organ 
dosegel svoje cilje glede regulativne 
usklajenosti in ali lahko trg deluje brez 
njegovega regulativnega nadzora. Če se o 
tem sporazumejo, organ bodisi preneha 
obstajati bodisi se mu podeli nov šestletni 
mandat.
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Or. en

Obrazložitev

To področje tehnologije se naglo razvija in bi bilo zaželeno, da se preuči več kot enkrat v 
vsakem mandatu. Zaželeno je tudi, da je podaljšanje mandata organa vezano na splošna 
poročila, ki ocenjujejo njegovo uspešnost. 
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