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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za notranji trg in zaščito potrošnikov podpira ustanovitev manjše, učinkovitejše 
organizacije, vključene v evropski pravni sistem.
V novem imenu, Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije, se zrcali rahlo 
spremenjena narave organizacije in odraža, da je sestavljen iz predstavnikov nacionalnih 
regulativnih organov. Novi subjekt ne bi imel pristojnosti organa, vendar bi bil vključen v 
evropski pravni sistem.

Krepitev decentralizirane narave uredbe
Namen spremembe besedila uredbe je zagotoviti ureditev, ki ne bi bila v nasprotju z 
dolgoročnim načrtom nadomestitve predhodne uredbe s konkurenčnim pravom. Zagotavljala 
naj bi, da se pravila za elektronsko komunikacijo v Evropi opirajo na decentraliziran sistem 
neodvisnih regulatorjev, ki so v nacionalnih regulativnih organih zelo pomembni.

Najvišje telo odločanja v okviru tega organa bi bil odbor regulatorjev. Tega bi sestavljali 
nacionalni regulativni organi, predsedoval pa bi mu eden od članov, ki bi ga odbor 
regulatorjev imenoval za obdobje enega leta. Odbor regulatorjev bi sprejemal vse odločitve v 
zvezi z delovanjem Organa evropskih regulatorjev telekomunikacij s kvalificirano 
(dvotretjinsko) večino. Upravni odbor, kot je predviden v predlogu Komisije, se ne določi.

Izboljšana pravila upravljanja za zagotovitev učinkovitega in pravočasnega 
regulativnega odločanja
Določi se izvršilni odbor, ki ga sestavlja največ pet članov (npr. predsednik za tekoče leto, 
predhodni in prihodnji predsednik v vlogi podpredsednikov ter dva dodatna člana, ki ju 
imenuje odbor regulatorjev). Izvršilni odbor je odgovoren za strateško upravljanje organa 
regulatorjev, hkrati pa usmerja in daje navodila izvršnemu direktorju pri opravljanju njegovih 
nalog.

Izvršni direktor je odgovoren za upravljanje dnevnih dejavnosti organa in dela po navodilih 
izvršilnega odbora. Odbor regulatorjev ga imenuje za obdobje treh let (ki ga je mogoče enkrat 
podaljšati).
Urad organa evropskih regulatorjev dela pod vodstvom izvršnega direktorja. Za regulativne 
zadeve je sestavljen iz 15 strokovnjakov, ki jih delegirajo nacionalni regulatorji, in 15 javnih 
uslužbencev Skupnosti. Skupno število osebja ne bi smelo presegati 40 ljudi. Ta številka je 
bistveno manjša od številke osebje, predlagane za organ za evropski trg elektronskih 
komunikacij.

Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije določi delovne skupine, odgovorne za 
ključne regulativne zadeve, povezane z njihovim delom, v katerih predstavniki nacionalnih 
regulativnih organov sodelujejo s predstavniki organa regulatorjev za telekomunikacije, da bi 
slednji čim bolj izkoristil strokovno znanje in izkušnje nacionalnih regulativnih organov.

Usmerjene odgovornosti za doslednejše regulativne ukrepe
Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije bi bil odgovoren za pet ključnih zadev:

 prispevanje k dosledni uveljavitvi pravnih sredstev v državah članicah s 
povečano vlogo v postopku iz člena 7;
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 sprejemanje skupnih regulativnih stališč, ki bi jih morali nacionalnih 
regulatorji čim bolj upoštevati;

 podajo mnenj Komisiji v zvezi z analizami nadnacionalnih trgov;

 svetovanje o vprašanjih politike spektra, ki je v vseevropskem interesu 
(vključno s Skupino za politiko radijskega spektra ali Odborom za radijski 
spekter);

 mednarodno usklajevanje in sodelovanje.

Poleg tega bi Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije izvajal posebne naloge 
uprave, registracije in spremljanja, povezane z vseevropskimi zadevami (podobno, kot je 
predvideno za organ za evropski trg elektronskih komunikacij), zlasti naloge, ki bi prispevale 
k povečani stopnji osveščenosti potrošnikov, a le če te naloge ne bi posegale v pravila prenosa 
nalog, ki veljajo za Komisijo, in z izjemo tistih, ki so povezane z vprašanji varnosti omrežja.
Proračun organa bi se sofinanciral iz proračuna EU in prispevkov, ki bi prihajali neposredno 
iz držav članic (prek nacionalnih regulativnih organov). Določen bi bil proračunski odbor, 
ki bi ga sestavljali predstavniki Parlamenta, Sveta in Komisije in ki bi moral odobriti tisti del 
proračuna Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije, ki naj bi se financiral s sredstvi 
Skupnosti. Uporabo sredstev Skupnosti bosta morala odobriti in spremljala Parlament in Svet, 
za njegovo izvrševanje pa bo dajal razrešnice Parlament.
Letni delovni program Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije bi se izdelal bo 
posvetovanju s Komisijo in bi bil predstavljen Parlamentu in Svetu.
Letno poročilo bi se predložilo Komisiji, Svetu in Parlamentu.
Predsednik je lahko pozvan pred pristojni odbor Parlamenta in Sveta, da odgovori na 
vprašanja v zvezi z letno uspešnostjo Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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 ("organ") je ustanovljen 
s pristojnostmi, določenimi v tej uredbi.

Or. en
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Obrazložitev

 Organu je treba dati novo ime, ki bo naznačevalo prisotnost regulatorjev v tem organu.

Predlog spremembe 2

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.

Or. en

Obrazložitev

Novo ime nakazuje spremembo glavnih nalog. Treba je črtati sklicevanje na naloge, povezane 
z varnostjo omrežij in informacij, saj jih ta organ ne bi prevzel.

Predlog spremembe 3

Predlog Uredbe
Člen 1 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Cilji in naloge organa ne posegajo v 
pristojnosti držav članic glede varnosti 
omrežij in informacij, ki ne sodijo v 
področje uporabe Pogodbe ES, zlasti tiste 
iz naslovov V in VI Pogodbe o Evropski 
uniji. V vsakem primeru cilji in naloge 
organa ne posegajo v dejavnosti, ki se 

5. Cilji in naloge organa ne posegajo v 
dejavnosti, ki se nanašajo na javno varnost, 
obrambo, dejavnosti države na področjih 
kazenske zakonodaje in državne varnosti, 
vključno z ekonomsko blaginjo države, 
kadar se zadeve nanašajo na zadeve 
državne varnosti. 



PE404.762v01-00 6/58 PA\718429SL.doc

SL

nanašajo na javno varnost, obrambo,
dejavnosti države na področjih kazenske 
zakonodaje in državne varnosti, vključno z 
ekonomsko blaginjo države, kadar se 
zadeve nanašajo na zadeve državne 
varnosti.

Or. en

Obrazložitev
Tudi v primeru tega predloga spremembe novo ime naznačuje spremenjeno osnovno 
dejavnost; treba je črtati sklicevanje na naloge, povezane z varnostjo omrežij in informacij, 
saj jih ta organ ne bi prevzel.

Predlog spremembe 4

Predlog Uredbe
Člen 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) oblikuje skupna stališča, smernice in 
najboljšo prakso za uvedbo regulativnih 
pravnih sredstev na nacionalni ravni in 
spremlja njihovo uveljavitev v državah 
članicah;

Or. en

Obrazložitev

Namen predlaganega predloga spremembe je poudariti pomen, ki ga ima Organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije za doslednejšo uporabo pravnih sredstev, če se nacionalni 
regulativni organi ustrezno vodijo in spremlja uveljavitev teh pravnih sredstev.
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Predlog spremembe 5

Predlog Uredbe
Člen 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotovi svetovanje za udeležence na 
trgu in nacionalne regulativne organe glede 
regulativnih vprašanj;

(c) zagotovi svetovanje za udeležence na 
trgu (vključno s potrošniki) in nacionalne 
regulativne organe glede regulativnih 
vprašanj;

Or. en

Obrazložitev

Organ bi moral svetovati potrošnikom skupaj z drugimi udeleženci na trgu.

Predlog spremembe 6

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

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.
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Predlog spremembe 7

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

Or. en

Obrazložitev

Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne more sprejemati odločitev v zvezi s 
številkami v evropskem telefonskem številskem prostoru, saj je ta pristojnost pridržana 
Komisiji. Ker takih postopkov verjetno ne bo veliko, tudi ni upravičeno in sorazmerno, da bi 
to nalogo opravljala agencija, ki je zunanja izvajalka.

Predlog spremembe 8

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

Or. en

Obrazložitev

Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije bi (tako kot v vseh drugih zadevah, 
vključno s postopki iz člena 7) svetoval Komisiji in drugim pristojnim organom z 
odgovornostmi v zvezi s frekvencami, da bodo lahko učinkoviteje opravljali svoje naloge. 
Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne bi prevzemal sedanjih postopkov 
Komisije (kar opisuje glagol „pomagati”), saj so ti pridržani Komisiji in ker takih postopkov 
verjetno ne bo veliko, ni upravičeno in sorazmerno, da bi to nalogo opravljala agencija, ki je 
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zunanja izvajalka.

Predlog spremembe 9

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

Or. en

Obrazložitev

Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne more zbirati in ponovno razdeljevati 
pristojbin, saj ne bi prevzel dolžnosti vodenja sedanjih postopkov licenciranja. Spet velja, da 
predaja te naloge zunanjemu izvajalcu ni upravičena in sorazmerna, ker predvidoma ne bo 
veliko takih postopkov.

Predlog spremembe 10

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 izdaja 
mnenja Komisiji in nacionalnim 
regulativnim organom o vseh zadevah v 
zvezi z elektronskimi komunikacijami.
Organ lahko tudi na svojo pobudo izda 
Komisiji ali nacionalnim regulativnim 
organom mnenje o kakršni koli zadevi v 
zvezi z elektronske komunikacije.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.
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Predlog spremembe 11

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 še zlasti prispeva k usklajeni 
uporabi določb okvirne direktive in 
posebnih direktiv, tako da pomaga 
Komisiji pri pripravi priporočil ali odločb 
ali tehničnih izvedbenih ukrepov, ki jih 
mora Komisija sprejeti v skladu s členom 
19 Direktive 2002/21/ES (Okvirna 
direktiva). Organ v tem pogledu pomaga 
tudi Evropskemu parlamentu pri kakršni 
koli poizvedbi ali zakonodaji, ki spada v 
okvir njegovih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 12

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

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.
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Predlog spremembe 13

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);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 14

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

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.
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Predlog spremembe 15

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.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pa) svetovanje Skupini za politiko 
radijskega spektra in/ali Odboru za 
radijski spekter ali po potrebi drugim 
ustreznim odborom v zvezi z zadevami v 
okviru pristojnosti organa, če te vplivajo 
na upravljanje spektra ali so pod 
njegovim vplivom.

Or. en
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Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 17

Predlog Uredbe
Člen 4 - odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija čim bolj upošteva mnenja, ki 
jih podaja organ, in javno razlaga, kako 
jih je upoštevala.

Or. en

Obrazložitev

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. 
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Predlog spremembe 18

Predlog Uredbe
Člen 5- odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posvetovanje organa glede opredelitve in 
analize nacionalnih trgov in pravnih 
sredstev

Posvetovanje organa glede opredelitve in 
analize nacionalnih trgov

1. Komisija obvesti organ, če deluje v 1. Komisija obvesti organ, če deluje v 
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skladu s členoma 7(4) in (8) Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva).

skladu s členom 7(4) Direktive 2002/21/ES 
(okvirna direktiva).

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 19

Predlog Uredbe
Člen 5- odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ Komisiji predloži mnenje o 
osnutku zadevnega ukrepa v štirih tednih 
po tem, ko je obveščen, naj to stori. 
Mnenje vključuje podrobno in objektivno 
analizo o tem, ali osnutek ukrepa 
predstavlja oviro za enotni trg in njegovo 
združljivost z zakonodajo Skupnosti, zlasti 
s cilji iz člena 8 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Organ po potrebi 
navede, katere spremembe osnutka ukrepa 
je treba izvesti, da se zagotovi čimbolj 
učinkovito doseganje teh ciljev.

2. Komisija zaprosi organ za mnenje o 
osnutku zadevnega ukrepa v štirih tednih 
po tem, ko je obveščen, naj to stori. 
Mnenje vključuje podrobno in objektivno 
analizo o tem, ali osnutek ukrepa 
predstavlja oviro za enotni trg in njegovo 
združljivost z zakonodajo Skupnosti, zlasti 
s cilji iz člena 8 Direktive 2002/21/ES 
(okvirna direktiva). Komisija po potrebi 
zaprosi organ, naj navede, katere 
spremembe osnutka ukrepa je treba izvesti, 
da se zagotovi čimbolj učinkovito 
doseganje teh ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 20

Predlog Uredbe
Člen 5- odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija lahko zaprosi organ, naj mu
pošlje vse razpoložljive informacije za 
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iz odstavka 2. izvedbo nalog iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na pravna sredstva je bilo črtano iz te določbe, kar naj bi odražalo naše mnenje, 
da pravica Komisije do veta ne bi smela vključevati pravnih sredstev. Kot pa je zapisano v 
zvezi s členom 4, menimo, da ima Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije pri tem 
vlogo, ki bi se morala odražati tudi v ustreznih spremembah okvirne direktive.

Predlog spremembe 21

Predlog Uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6
Pregledi nacionalnih trgov s strani 

organa

črtano

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

Obrazložitev

Celotni člen 6 je treba črtati, saj Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne more 
prevzeti dolžnosti izvedbe tržne analize, saj nima ustreznega lokalnega znanja, ki ga zahteva 
učinkovit postopek.

Predlog spremembe 22

Predlog Uredbe
Člen 7 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je Komisija opredelila nadnacionalni 
trg v skladu s členom 15(4) Direktive 
2002/21/ES (Okvirna direktiva), organ 
izvede analizo trga v sodelovanju z 
nacionalnimi regulativnimi organi
skladno s členom 16(5) te direktive in v 
zvezi s tem predloži mnenje Komisiji.

2. Če je Komisija opredelila nadnacionalni
trg v skladu s členom 15(4) Direktive 
2002/21/ES (okvirna direktiva), lahko 
organ na zahtevo pomaga nacionalnim 
regulativnim organom, ki izvajajo skupno 
analizo trga skladno s členom 16(5) te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 23

Predlog Uredbe
Člen 7 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če organ ugotovi, da zadevni 
nadnacionalni trg ni učinkovito 
konkurenčen, mnenje za Komisijo 
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.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 24

Predlog Uredbe
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

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 25

Predlog Uredbe
Člen 7 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Organ Komisiji na zahtevo pošlje vse 
razpoložljive informacije za izvedbo nalog 
iz odstavkov 1 do 4.

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

Or. en
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Obrazložitev

V nasprotju z nacionalnimi trgi (kjer bi morali nacionalni regulativni organi ohraniti 
pristojnost za sprejemanje ukrepov) se Komisiji priznava pristojnost za sprejemanje ukrepov 
v zvezi z nadnacionalnimi trgi, vendar je neupravičeno, nesorazmerno in hkrati tudi neprožno 
opredeliti posebno vsebino in metodologijo za Organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije v zvezi z mnenjem, ki naj bi ga podajal, zlasti ker ni precedenčnega primera 
v zvezi z analizo nadnacionalnih trgov.

Predlog spremembe 26

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

Or. en

Obrazložitev

Črtano je sklicevanje na pristojnosti Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije (glej 
tudi opombe k členu 3).

Predlog spremembe 27

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 

1. Organ Komisiji, Skupini za politiko 
radijskega spektra in/ali Odboru za 
radijski spekter ali po potrebi drugim 
ustreznim organom na zahtevo ali na 
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spektra za elektronske komunikacije v 
Skupnosti.

svojo pobudo zagotovi svetovanje v zvezi z 
zadevami v okviru svojih pristojnosti, ki 
vplivajo na radijski spekter za elektronske 
komunikacije v Skupnosti ali so pod 
vplivom tega spektra, ter daje Komisiji 
skupne nasvete v zvezi z oblikovanjem 
skupnih političnih ciljev iz člena 6(3) 
Odločbe 676/2002/ES (Odločbe o 
radijskem spektru) in pri tem po potrebi 
tesno sodeluje s Skupino za politiko 
radijskega spektra in Odborom za radijski 
spekter.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 28

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. Organ Skupini za politiko radijskega 
spektra in/ali Odboru za radijski spekter 
ali drugim ustreznim organom na zahtevo 
ali na svojo pobudo zagotovi svetovanje 
glede njihovega svetovanja Komisiji 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

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.
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Predlog spremembe 29

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 po potrebi prispeva k poročilom, 
ki jih Komisija, Skupina za politiko 
radijskega spektra, Odbor za radijski 
spekter ali kateri koli drug ustrezen organ 
objavijo o predvidenem razvoju frekvenc 
na področju elektronskih komunikacij in 
politikah, v katerih opredeli morebitne 
potrebe in izzive.

Or. en

Obrazložitev

Namen predlogov sprememb je natančneje opredeliti vlogo Organa evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije v zvezi s frekvencami in pojasniti, da je njegova prva naloga svetovati ne 
samo Komisiji, ampak predvsem posebnim organom (Skupini za politiko radijskega spektra in 
Odboru za radijski spekter), ki že imajo dolžnosti v zvezi z radijskimi frekvencami.  Organu 
evropskih regulatorjev za telekomunikacijo ne bi smeli naložiti nalog, ki jih že imata Skupina 
za politiko radijskega spektra in Odbor za radijski spekter, saj bi bilo to neučinkovito in bi 
privedlo do zmede glede pristojnosti za ureditev in frekvence. Njegova vloga bi morala 
dopolnjevati vlogo teh organov in tako zagotavljati enotnost političnih ciljev na področju 
elektronskih komunikacij v vseh organih, ki se s tem ukvarjajo.

Predlog spremembe 30

Predlog Uredbe
Člen 11 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ na zahtevo Komisije posreduje
Komisiji mnenje o obsegu in vsebini 
katerih koli izvedbenih ukrepov iz člena 6a 
Direktive 2002/20/ES (Direktiva o 
odobritvi). To lahko vključuje predvsem 
oceno s strani organa glede koristi, ki lahko 
nastanejo za enotni trg v elektronskih 
komunikacijskih omrežjih in storitvah na 
podlagi izvedbenih ukrepov, ki jih je 
sprejela Komisija v skladu s členom 6a 

1. Organ na zahtevo Komisije in/ali 
Skupine za politiko radijskega spektra in 
Odbora za radijski spekter ali drugih 
ustreznih organov zagotovi mnenje o 
obsegu in vsebini katerih koli izvedbenih 
ukrepov iz člena 6a Direktive 2002/20/ES 
(Direktiva o odobritvi). To lahko vključuje 
predvsem oceno s strani organa glede 
koristi, ki lahko nastanejo za enotni trg v 
elektronskih komunikacijskih omrežjih in 
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Direktive 2002/20/ES (Direktiva o 
odobritvi), in opredelitev storitev z 
medskupnostnim potencialom, ki bi imele 
koristi od navedenih ukrepov.

storitvah na podlagi izvedbenih ukrepov, ki 
jih je sprejela Komisija v skladu s členom 
6a Direktive 2002/20/ES (Direktiva o 
odobritvi), in opredelitev storitev z 
medskupnostnim potencialom, ki bi imele 
koristi od navedenih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 31

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 
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to ustrezno, načel iz člena 7 Direktive 
2002/20/ES (Direktiva o odobritvi).

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 32

Predlog Uredbe
Člen 11 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ na zahtevo Komisije pojasni ali 
dopolni vsako mnenje, izdano v skladu z 
odstavkom 1, v časovnem okviru, 
določenem v navedeni zahtevi.

3. Organ na zahtevo Komisije, Skupine za 
politiko radijskega spektra in Odbora za 
radijski spekter ali drugih ustreznih 
organov pojasni ali dopolni vsako mnenje, 
izdano v skladu z odstavkom 1, v 
časovnem okviru, določenem v navedeni 
zahtevi.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je v interesu notranjega trga, da Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije 
prispeva k prizadevanjem Komisije, da uskladi pogoje in postopke v zvezi z odobritvami, tako 
da ji podaja svoje mnenje, bi bila kakršna koli dokončna zahteva glede vsebine njegovega 
mnenja proti načelu prožnosti in sposobnosti tega organa, da učinkovito poda strokovno 
znanje nacionalnih regulativnih organov.

Predlog spremembe 33

Predlog Uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12
Predlog za izbiro podjetij

črtano
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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 
izbora, določena v ustreznem izvedbenem 
ukrepu.

Or. en

Obrazložitev

Namen in položaj organa evropskih regulatorjev ne bi smel zajemati aktivnega udejstvovanja 
pri izvedbi izbirnih postopkov na ravni Skupnosti, saj prenos teh nalog s Komisije na ta organ 
zaradi predvidenega števila takih postopkov ni upravičen.

Predlog spremembe 34

Predlog Uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13
Odvzem pravic uporabe radijskih frekvenc 

in številk, izdanih v okviru skupnih 
postopkov

črtano

Organ na zahtevo Komisije predloži 
mnenje o odvzemu pravic uporabe, 
izdanih v okviru skupnih postopkov iz 
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člena 6b Direktive 2002/20/ES (Direktiva 
o odobritvi). V tem mnenju preuči, ali so 
obstajale resne in ponavljajoče se kršitve 
pogojev, povezanih s pravicami uporabe.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z obrazložitvama za člena 11 in 12 je treba črtati ves člen 13. 

Predlog spremembe 35

Predlog Uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14
Varnost omrežij in informacij

črtano

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 
državami 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 
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.
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Or. en

Obrazložitev

Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne bi imel nalog in dolžnosti v zvezi z 
vprašanji varnosti omrežja. Združitev Evropske agencije za varovanje omrežij in podatkov in 
Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije bi povzročila zmedo pri političnih ciljih, 
prednostnih nalogah in upravljanju ter druge nepredvidljive in nepotrebne težave ter ogrozila 
nemoten potek in učinkovitost reformiranega režima.

Predlog spremembe 36

Predlog Uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15
Lastna pobuda

črtano

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.

Or. en

Obrazložitev

Določba je odveč in jo je treba črtati zaradi prečiščenega besedila člena 4.

Predlog spremembe 37

Predlog Uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16
Pobiranje upravnih pristojbin za storitve, 

ki jih zagotavlja organ

črtano

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 
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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 
navede ustrezne prilagoditve dajatev, ki bi 
jih bilo treba izvesti.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe se odraža, da Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne bi 
zagotavljal storitev, za katere bi bilo upravičeno zbirati upravne dajatve.
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Predlog spremembe 38

Predlog Uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

skupnega izbirnega postopka

črtano

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 
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 
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organom v skladu z vrednostmi, ki jih 
določijo regulativni organi.

Or. en

Obrazložitev

Člen je v celoti črtan, kar odraža, da Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne bi 
sodeloval pri pobiranju in porazdelitvi pristojbin za uporabo in upravnih pristojbin.

Predlog spremembe 39

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 in Komisijo o stanju in razvoju 
regulativnih dejavnosti v zvezi z 
elektronskimi komunikacijskimi omrežji in 
storitvami.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 40

Predlog Uredbe
Člen 19 - odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

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 
državam članicam in Komisiji. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

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 vprašanji 
varnosti omrežij in informacij, za vse 

5. Organ prispeva k ozaveščanju in 
razpoložljivosti pravočasnih, objektivnih in 
celovitih informacij za vse uporabnike, 
med drugim tako, da spodbuja izmenjavo 
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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.

trenutnih najboljših praks in skuša doseči 
sinergijo med pobudami javnega in 
zasebnega sektorja.

Or. en

Obrazložitev

Za namene načrtovanja in dodelitve sredstev je treba dolžnosti v zvezi z usposabljanjem iz 
pododdelka 2(c) opredeliti bolj restriktivno. Pododdelek 4 se črta v celoti, pododdelek 5 pa 
delno, kar odraža črtanje dolžnosti v zvezi z varnostjo omrežja.

Predlog spremembe 43

Predlog Uredbe
Člen 21 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ objavi letno poročilo o razvoju v 
sektorju elektronskih komunikacij, 
vključno s potrošniškimi vprašanji, v 
katerem opredeli preostale ovire za 
dokončno oblikovanje enotnega trga za 
elektronske komunikacije. Poročilo 
vključuje tudi pregled in analizo informacij 
glede nacionalnih pritožbenih postopkov, 
ki jih zagotavljajo države članice v skladu s 
členom 4(3) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva), in obsega, v katerem 
se v državah članicah uporablja izvensodna 
poravnava sporov iz člena 34 Direktive 
2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih 
storitvah).

2. Organ objavi letno poročilo o razvoju v 
sektorju elektronskih komunikacij, 
vključno s potrošniškimi vprašanji, v 
katerem opredeli preostale ovire za 
dokončno oblikovanje enotnega trga za 
elektronske komunikacije, vključno s 
tistimi, ki so povezane s premajhno 
ozaveščenostjo potrošnikov. Poročilo 
vključuje tudi pregled in analizo informacij 
glede nacionalnih pritožbenih postopkov, 
ki jih zagotavljajo države članice v skladu s 
členom 4(3) Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva), in obsega, v katerem 
se v državah članicah uporablja izvensodna 
poravnava sporov iz člena 34 Direktive 
2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih 
storitvah). Tisti deli poročila, ki 
obravnavajo vprašanja v zvezi s
potrošniki, vključno s primerjavami 
maloprodajnih tarif, se objavijo na spletni 
strani organa v obliki, ki je potrošnikom 
lahko dostopna.

Or. en
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Obrazložitev

Predlogi sprememb kažejo večjo usmerjenost v varstvo potrošnikov.

Predlog spremembe 44

Predlog Uredbe
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ sestavljajo: Organ sestavljajo:
(a) upravni odbor (a) odbor regulatorjev
(b) odbor regulatorjev (b) izvršilni odbor;
(c) direktor(-ica) (c) izvršni direktor 

(d) glavni uradnik za varnost omrežij
(e) stalna skupina zainteresiranih strani (e) stalna skupina zainteresiranih strani

(f) odbor za pritožbe.

Or. en

Spremeni upravni odbor v „odbor regulatorjev” v členih 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 46 in 49.

Spremeni odbor regulatorjev v „izvršilni odbor” v členih 28, 30 in 37.

Spremeni direktor v „izvršni direktor” v členih 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 in 46. 

Obrazložitev

V predlogu spremembe se odraža bistvena sprememba v strukturi upravljanja; črtana so 
delovna mesta in organi (glavni uradnik za varnost omrežij in odbor za pritožbe), ki so postali 
zaradi predlogov sprememb člena 3 nepomembni in nepotrebni.

Predlog spremembe 45

Predlog Uredbe
Člen 25 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravni odbor črtano
1. Upravni odbor sestavlja dvanajst 
članov. Šest članov imenuje Komisija, šest 
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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.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 46

Predlog Uredbe
Člen 25 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odbor regulatorjev ima status 
opazovalca in ga sestavljajo po en član na 
državo članico, ki je vodja neodvisnega 
nacionalnega regulativnega organa z 
odgovornostjo za vsakdanjo uporabo 
regulativnega okvira v državi članici. Tudi 
Komisija, predstavniki nacionalnih 
regulativnih organov članic EFTE in 
držav pristopnic imajo status opazovalcev.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 47

Predlog Uredbe
Člen 25 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni odbor med svojimi člani 
imenuje predsednika in podpredsednika. 

2. Odbor regulatorjev med svojimi člani 
izvoli predsednika in druge člane 
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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.

izvršilnega odbora. Predsednik se izvoli za 
dobo enega leta. Pred opravljanjem 
predsedniškega mandata, mora ta najprej 
eno leto opravljati funkcijo 
podpredsednika. Ta oseba opravlja 
funkcijo podpredsednika tudi v letu po 
predsedniškem mandatu.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 48

Predlog Uredbe
Člen 25 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odločitve upravnega odbora se 
sprejemajo na podlagi dvotretjinske večine 
prisotnih članov.

4. Odločitve odbora regulatorjev se 
sprejemajo na podlagi dvotretjinske večine 
prisotnih članov, razen če v tej uredbi ni 
določeno drugače.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 49

Predlog Uredbe
Člen 25 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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, 

5. Vsak član šteje en glas.
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ki urejajo sklepčnost.

Or. en

Obrazložitev

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Predlog spremembe 50

Predlog Uredbe
Člen 26 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Odbor regulatorjev imenuje izvršnega 
direktorja v skladu s členom 29(2).

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 51

Predlog Uredbe
Člen 26 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni odbor po posvetovanju z 
direktorjem imenuje glavnega uradnika 

črtano
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za varnost omrežij v skladu s členom 
31(2).

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 52

Predlog Uredbe
Člen 26 - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. odbor regulatorjev sprejme vse 
odločitve o izvajanju dejavnosti organa, 
kot je določeno v členu 3.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 53

Predlog Uredbe
Člen 26 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni odbor imenuje člane odbora 
regulatorjev v skladu s členom 27(1).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.
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Predlog spremembe 54

Predlog Uredbe
Člen 26 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni odbor imenuje člane odbora za 
pritožbe v skladu s členom 33(1).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 55

Predlog Uredbe
Člen 26 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

5. Odbor regulatorjev do 30. septembra 
vsako leto in po posvetovanju s Komisijo 
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.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.
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Predlog spremembe 56

Predlog Uredbe
Člen 26 - odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Upravni odbor izvaja disciplinski nadzor 
nad direktorjem in glavnim uradnikom za 
varnost omrežij.

8. Odbor regulatorjev izvaja disciplinski 
nadzor nad izvršnim direktorjem.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 57

Predlog Uredbe
Člen 26 - odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
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.

11. Odbor regulatorjev sprejme letno 
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 vsebuje neodvisni 
del, ki ga je odobril odbor regulatorjev, v 
zvezi z regulativnimi dejavnostmi organa v 
obravnavanem letu, vključno z ukrepi za 
spodbujanje ozaveščenosti potrošnikov.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.
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Predlog spremembe 58

Predlog Uredbe
Člen 26 - odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Upravni odbor sprejme svoj poslovnik. črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker bi bil upravni odbor izključen iz vodilne strukture, bi moral odbor regulatorjev prevzeti 
njegove naloge, tako da bi naloge in dolžnosti iz predloga Komisije za upravni odbor in 
odbor regulatorjev opravljalo eno telo. Seznam nalog je dodelan, da bi odražal, da Organ 
evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne sprejema sklepov (in pobira pristojbine na 
svoje postopke), ter da ne posega v odgovornosti, povezane z varnostjo omrežja.

Predlog spremembe 59

Predlog Uredbe
Člen 26 - odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker bi bil upravni odbor izključen iz vodilne strukture, bi moral odbor regulatorjev prevzeti 
njegove naloge, tako da bi naloge in dolžnosti iz predloga Komisije za upravni odbor in 
odbor regulatorjev opravljalo eno telo. Seznam nalog je dodelan, da bi odražal, da Organ 
evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne sprejema sklepov (in pobira pristojbine na 
svoje postopke), ter da ne posega v odgovornosti, povezane z varnostjo omrežja.
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Predlog spremembe 60

Predlog Uredbe
Člen 27 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odbor regulatorjev črtano
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. 

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 61

Predlog Uredbe
Člen 27 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Direktor je predsednik odbora 
regulatorjev.

2. Izvršilni odbor je sestavljen iz največ 
petih članov, med katerimi sta dva 
podpredsednika odbora regulatorjev in 
eden je predsednik odbora regulatorjev. 
Zasedanja izvršilnega odbora skliče 
predsednik.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.
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Predlog spremembe 62

Predlog Uredbe
Člen 27 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

3. Eden od podpredsednikov nadomesti 
predsednika, če ta ni sposoben izvajati 
svojih dolžnosti.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.

Predlog spremembe 63

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. Izvršilni odbor odloča z navadno 
večino, če ni določeno drugače v tej 
uredbi. Vsak član izvršilnega odbora ima 
po en glas. Pri neodločenem izidu 
glasovanja ima predsednik odločilni glas.

Or. en

Obrazložitev

Skupaj z drugimi predlogi sprememb v zvezi s tem členom.
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Predlog spremembe 64

Predlog Uredbe
Člen 27 - odstavek 5

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, organ, ki deluje neodvisno prek 
odbora regulatorjev ali izvršilnega odbora,
ne zahteva ali sprejema navodil od nobene 
vlade držav članic ali zaradi katerega koli 
javnega ali zasebnega interesa.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb odražajo, da bo sestavljen tudi izvršilni odbor, sestavljen iz omejenega 
števila članov odbora regulatorjev (vključno s predsednikom in obema podpredsednikoma), 
medtem ko bo odbor regulatorjev prevzel naloge in dolžnosti izvršnega odbora.

Predlog spremembe 65

Predlog Uredbe
Člen 27 - odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Organ poskrbi za tajniške storitve 
odbora regulatorjev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb odražajo, da bo sestavljen tudi izvršilni odbor, sestavljen iz omejenega 
števila članov odbora regulatorjev (vključno s predsednikom in obema podpredsednikoma), 
medtem ko bo odbor regulatorjev prevzel naloge in dolžnosti izvršnega odbora.
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Predlog spremembe 66

Predlog Uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28
Naloge odbora regulatorjev

Člen 28
Naloge izvršilnega odbora

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.

1. Izvršilni odbor zastopa organ in 
zagotavlja, da opravlja svoje dejavnosti v 
skladu z odoločbami te uredbe. Razen tega 
izvršilni odbor zagotovi napotke izvršnemu 
direktorju pri izvajanju njegovih nalog.

2. Odbor regulatorjev predloži mnenje o 
kandidatu, ki se imenuje 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.

2. Predsednik izvršilnega odbora je lahko 
letno pozvan pred pristojni odbor 
Evropskega Parlamenta in Svet, da 
odgovori na vprašanja v zvezi z 
uspešnostjo Organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije.

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.
4. Odbor regulatorjev v letnem poročilu iz 
členov 26(11) in 30(9) odobri neodvisni 
del o ureditvenih dejavnostih.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb prikazujejo, da je izvršilni odbor odgovoren za celotno delovanje in 
predstavljanje Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije.
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Predlog spremembe 67

Predlog Uredbe
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29
Direktor

Člen 29
Izvršni 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.

1. Organ vodi izvršni direktor, ki deluje po 
navodilih izvršilnega odbora.

2. Direktorja po posvetovanju z odborom 
regulatorjev imenuje upravni odbor na 
podlagi dosežkov, znanja in izkušenj, 
pomembnih za elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve.

2. Izvršnega direktorja imenuje odbor 
regulatorjev na podlagi dosežkov, znanja 
in izkušenj, pomembnih za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve.

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

3. Mandat izvršnega direktorja traja tri
leta. V devetih mesecih pred koncem tega 
obdobja odbor regulatorjev izvede 
ocenjevanje. Pri ocenjevanju odbor 
regulatorjev upošteva zlasti: 

(e) uspešnost direktorja; (e) uspešnost izvršnega direktorja; 

(b) dolžnosti in zahteve organa v 
naslednjih letih.

(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 dolžnosti 
in zahteve organa to upravičujejo, enkrat 
podaljša mandat direktorja za največ tri 
leta.

4. Odbor regulatorjev 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 
izvršnega direktorja za največ tri leta.

Upravni odbor obvesti Evropski 
parlament, da namerava podaljšati 
direktorjev mandat. Direktorja lahko v 
enem mesecu pred podaljšanjem mandata 
povabi pristojni odbor Evropskega 
parlamenta, da poda izjavo in odgovori na 
vprašanja njegovih članov. Če mandat 
direktorja ni podaljšan, ta opravlja funkcijo 
do imenovanja njegovega naslednika.

Če se mandat izvršnega direktorja ne 
podaljša, ta opravlja funkcijo do 
imenovanja njegovega naslednika.

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

odstrani le na podlagi odločitve odbora 
regulatorjev na podlagi tričetrtinske večine 
svojih članov.

6. Evropski parlament ali Svet lahko 
pozoveta direktorja, da predloži poročilo o 
opravljanju svojih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Status direktorja je revidiran in mesto je preimenovano v izvršnega direktorja, da bi se 
poudarila sprememba v vlogi izvršnega direktorja v revidirani vodilni strukturi. Odbor 
regulatorjev imenuje izvršnega direktorja in ga postavi za izvršno odgovorno osebo za tekoče 
operacijske zadeve. Ker izvršni direktor deluje po navodilih izvršilnega odbora, ne more biti 
odgovoren Parlamentu in Svetu. 

Predlog spremembe 68

Predlog Uredbe
Člen 30 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naloge direktorja Naloge izvršnega direktorja
1. Direktor zastopa organ in je odgovoren 
za njegovo vodenje.

1. Izvršilni odbor lahko pooblasti 
izvršnega direktorja, da zastopa organ pri 
posameznih zadevah in je odgovoren za 
njegovo vodenje.

Or. en

Obrazložitev

Naloge izvršnega direktorja (ki zamenja mesto direktorja) so dodelane, da bi se ujemale s 
predlogi sprememb v drugih členih.



PA\718429SL.doc 45/58 PE404.762v01-00

SL

Predlog spremembe 69

Predlog Uredbe
Člen 30 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Direktor sprejme mnenja, priporočila in 
odločitve iz členov 4 do 23, če se odbor 
regulatorjev strinja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Naloge izvršnega direktorja (ki zamenja mesto direktorja) so dodelane, da bi se ujemale s 
predlogi sprememb v drugih členih.

Predlog spremembe 70

Predlog Uredbe
Člen 30 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Direktor vsako leto pripravi osnutek 
delovnega programa organa za naslednje 
leto ter ga pred 30. junijem tega leta
predloži odboru regulatorjev in Komisiji.

4. Izvršni direktor vsako leto pripravi 
osnutek delovnega programa organa za 
naslednje leto ter ga predloži odboru 
regulatorjev. Odbor regulatorjev odobri 
osnutek delovnega programa in ga 
predloži Komisiji pred 30. junijem tega 
leta. 

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

Or. en

Obrazložitev

Naloge izvršnega direktorja (ki zamenja mesto direktorja) so dodelane, da bi se ujemale s 
predlogi sprememb v drugih členih.
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Predlog spremembe 71

Predlog Uredbe
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31
Glavni uradnik za varnost omrežij

črtano

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.

Or. en

Obrazložitev

Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne bo prevzel nalog, ki mu jih je namenila 
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Evropska agencija za varnost omrežij in informacij, zato je mesto glavnega uradnika za 
varnost omrežij nepotrebno (glej tudi predloge sprememb člena 3).  

Predlog spremembe 72

Predlog Uredbe
Člen 32

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. Odbor regulatorjev ustanovi stalno 
skupino zainteresiranih strani, sestavljeno 
iz strokovnjakov, ki predstavljajo zadevne 
zainteresirane strani, zlasti iz panoge 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (delodajalci in predstavniki 
delavcev), potrošniške skupine in 
akademske strokovnjake na področju 
varnosti omrežij in informacij. Na podlagi 
posvetovanja z izvršnim direktorjem določi 
postopke, ki se nanašajo zlasti na število, 
sestavo, imenovanje članov in delovanje 
skupine.

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.

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

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

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.

4. Skupina lahko svetuje odboru 
regulatorjev 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.

Or. en

Obrazložitev

Stalna skupina zainteresiranih strani je pomemben odbor organa, saj predstavlja pomembne 
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zainteresirane strani in interese potrošnikov, delodajalcev in predstavnikov delavcev.

Predlog spremembe 73

Predlog Uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33
Odbor za pritožbe

črtano

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.
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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 
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.

Or. en

Obrazložitev

Ker Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne bo sprejemal odločitev, na katere bi 
se lahko pritožili, je ta člen nepotreben.

Predlog spremembe 74

Predlog Uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34
Pritožbe

črtano

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).
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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 
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.

Or. en

Obrazložitev

Ker Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne bo sprejemal odločitev, na katere bi 
se lahko pritožili, je ta člen nepotreben.
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Predlog spremembe 75

Predlog Uredbe
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 35
Tožbe pred Sodiščem prve stopnje in pred 

Sodiščem

črtano

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 
sprožijo postopki zaradi opustitve 
ukrepanja.
3. Organ mora sprejeti potrebne ukrepe za 
izvršitev sodbe Sodišča ali Sodišča prve 
stopnje.

Or. en

Obrazložitev

Ker Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije ne bo sprejemal odločitev, na katere bi 
se lahko pritožili, je ta člen nepotreben.

Predlog spremembe 76

Predlog Uredbe
Člen 36 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prihodke organa sestavljajo: 1. Prihodke organa sestavljajo:

(a) pristojbine za storitve, ki jih zagotavlja 
organ;
(b) del pristojbin za uporabo, ki so jih 
vlagatelji plačali v skladu z določbami 
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člena 17;
(c) subvencija Skupnosti iz splošnega 
proračuna Evropskih skupnosti (oddelek 
o Komisiji);

(c) subvencija Skupnosti iz splošnega 
proračuna Evropskih skupnosti iz člena 
185 finančne uredbe;

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

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

(c) kakršni koli prostovoljni prispevki 
držav članic ali njihovih regulativnih 
organov;

(c) prispevki držav članic ali njihovih 
regulativnih organov;

Or. en

Obrazložitev

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT. 
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.

Predlog spremembe 77

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 

1. Najpozneje do 15. februarja vsako leto 
izvršni 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 izvršni direktor, 
oceni prihodke in odhodke organa za 
naslednje proračunsko leto in izpostavi 
vsote, ki naj bi jih pokrivala sredstva 
Skupnosti (člen 36(c)) in države članice 
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sprejetjem ocene se predlog, ki ga pripravi 
direktor, posreduje upravnemu odboru, ki 
lahko izrazi mnenje o njem.

(člen 36(e)). Izvršni direktor to oceno, ki 
vključuje organizacijsko shemo, 
najpozneje do 31. marca posreduje 
izvršnemu direktorju odbora regulatorjev 
in odboru za proračun organa ("odbor za 
proračun")..

Odbor za proračun sestavlja 16 članov, od 
katerih Parlament imenuje sedem, Svet 
sedem in Komisija dva člana. Odbor za 
proračun odloča z dvotretjinsko večino 
svojih članov. Odbor za proračun ni 
stalno telo. Odbor za proračun odobri 
oceno, ki je vključena v osnutek 
proračuna in organizacijsko shemo kot 
vsote, ki naj bi jo pokrila sredstva 
Skupnosti iz člena 26, in sporoči svoj 
sklep odboru regulatorjev in Komisji.
Odbor regulatorjev dokonča osnutek 
proračuna in organizacijske sheme, in ob 
tem upošteva sklep odbora za proračun, 
ter odloča o višini vsote, če je sploh 
predvidena, ki naj bi jo pokrile države 
članice iz prispevkov iz člena 36(e).

Or. en

Obrazložitev

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.
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Predlog spremembe 78

Predlog Uredbe
Člen 37 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija oceno, skupaj s predhodnim 
predlogom splošnega proračuna Evropskih 
skupnosti, posreduje Evropskemu 
parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu 
„proračunski organ“). 

2. Komisija oceno, ki jo je odobril odbor 
za proračun in posredoval Komisiji v 
skladu z odstavkom 1, skupaj s 
predhodnim predlogom splošnega 
proračuna Evropskih skupnosti, posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu (v 
nadaljnjem besedilu „proračunski organ“).

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 77.

Predlog spremembe 79

Predlog Uredbe
Člen 37 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Upravni odbor nemudoma obvesti 
proračunski organ, če namerava izvajati 
kakršen koli projekt, ki bi lahko imel 
bistvene finančne posledice za financiranje 
njegovega proračuna, zlasti projektov, ki 
zadevajo lastnino, kot je najem ali nakup 
zgradb. 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 v primeru, da ta 
projekt zahteva dodatno financiranje 
Skupnosti iz člena 36(c). V tem primeru o 
tem obvestijo 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.

Or. en
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe 77.

Predlog spremembe 80

Predlog Uredbe
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ se, razen v primerih, ki sodijo v 
člen 20 ali člen 21, kadar namerava 
sprejeti ukrepe v skladu z določbami, 
opisanimi v tej uredbi, če je potrebno, 
posvetuje s zainteresiranimi strankami in 
jim da možnost, da v primernem roku 
podajo svoje pripombe na osnutek
ukrepov. Organ omogoči, da so rezultati 
posvetovalnega postopka dostopni javnosti, 
razen kadar veljajo informacije za zaupne.

Organ se, kadar namerava sprejeti ukrepe v 
skladu z določbami, opisanimi v tej uredbi, 
če je potrebno, posvetuje s zainteresiranimi 
strankami, vključno s skupino 
zainteresiranih strani in interesnimi 
skupinami potrošnikov, in jim da možnost, 
da v primernem roku podajo svoje mnenje
o osnutku ukrepov. Organ omogoči, da so 
rezultati posvetovalnega postopka dostopni 
javnosti, razen kadar veljajo informacije za 
zaupne.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe odražajo spremembe pri pristojnostih in dolžnostih Organa evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije iz člena 3. Predlagano je, da Organ ne bi imel pristojnosti 
za ukrepanje in bi služil primarno kot posvetovalno telo, ki bi izdajalo zgolj mnenja. 
Sklicevanje na interesne skupine potrošnikov je namenjeno ustreznemu zagotavljanju 
interesov potrošnikov.

Predlog spremembe 81

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 

Uslužbenci organa, vključno z izvršnim 
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 
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interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo 
neodvisnost. Izjave so pisne.

neodvisnost. Izjave so pisne.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane spremembe odražajo predloge iz členov 3 in 24, ki se nanašajo na črtanje mesta 
glavnega uradnika za varnost omrežij.

Predlog spremembe 82

Predlog Uredbe
Člen 48 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ zastopa njegov direktor. črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagana sprememba je v skladu s spremenjeno vodilno strukturo in podelitvijo pravice 
izvršilnemu odboru v členu 28(1), da predstavlja Organ evropskih regulatorjev za 
telekomunikacije 

Predlog spremembe 83

Predlog Uredbe
Člen 49 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

1. Za osebje organa, vključno z izvršnim 
direktorjem, razen strokovnjakov, ki jih 
delegirajo države članice, 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.



PA\718429SL.doc 57/58 PE404.762v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Predlagane spremembe odražajo predloge iz členov 3 in 24, ki se nanašajo na črtanje mesta 
glavnega uradnika za varnost omrežij in spremembe v vodstvu, to je, črtanje upravnega 
odbora in okrepljena vloga odbora regulatorjev.

Predlog spremembe 84

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.

V dveh letih po začetku delovanja in nato 
vsakih pet let organ oceni svojo uspešnost.
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, 
vključno s potrošniki, tako na ravni 
Skupnosti kot na nacionalni ravni. Poročilo 
in vsi priloženi predlogi se pošljejo 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Ker Komisija ne bo nadzorovala Organ evropskih regulatorjev za telekomunikacij je najbolj 
ustrezno, da se nadzoruje sam. Vendar pa je treba zaradi preglednosti poročilo Organa 
evropskih regulatorjev za telekomunikacije poslati Komisiji.
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Predlog spremembe 85

Predlog Uredbe
Člen 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 56
Prehodne določbe

črtano

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.

Or. en

Obrazložitev

Za črtanje v skladu s spremembami, predloženimi v členu 3 (ENISA se ne bi združila z 
Organom evropskih regulatorjev za telekomunikacij). 
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