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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Pripravljavec mnenja v celoti podpira cilje predloga Evropske komisije in posreduje to 

mnenje, da bi zagotovili, da Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije 

(BEREC) pri opravljanju svojih nalog v celoti spoštuje temeljne pravice in načela, ki so 

priznana v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, in predvsem da si prizadeva za doseg 

višjih ravni povezljivosti s posodobljenim naborom pravil za varstvo končnih uporabnikov, da 

zagotavlja nediskriminatoren dostop do vseh vsebin in storitev, vključno z javnimi storitvami, 

spodbuja svobodo izražanja in poslovanja ter državam članicam omogoča, da bodo v 

prihodnosti listino spoštovale s precej nižjimi stroški. 

 

Pripravljavec mnenja je glede na pristojnosti Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje 

in notranje zadeve predvsem poudaril, da sta preglednost in nediskriminacija glavna cilja pri 

izvajanju regulativnega okvira za elektronske komunikacije, ki naj bi se uporabljal pri sestavi 

in delovanju BEREC. Na tej podlagi pripravljavec mnenja vztraja pri ukrepih, ki so 

namenjeni večji preglednosti in odgovornosti v procesih, zlasti v povezavi s sestavo 

upravljalnega odbora in delovnih skupin ter objavo izjav o interesih njihovih članov.  

 

Uvedeni so tudi dodatni zaščitni ukrepi v zvezi s „strukturno“ neodvisnostjo tega organa. 

Zagotavljanje neodvisnosti BEREC pomeni, da ta ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od 

vlade ali druge izvršilne oblasti. V skladu s pred kratkim uveljavljenim modelom upravljanja 

za ureditev na ravni EU, kot je Evropski odbor za varstvo podatkov, bi morali upravni odbor 

BEREC sestavljati le predstavniki neodvisnih organov, Komisija pa bi morala imeti pravico, 

da sodeluje pri dejavnostih in na sejah odbora brez glasovalne pravice. 

 

Pripravljavec mnenja meni, da bi lahko neodvisnost in odgovornost organa še dodatno 

povečali s spremembo sestave njegovega upravljalnega odbora in postopka imenovanja 

izvršnega direktorja. 

 

Poleg tega pripravljavec mnenja uvaja nove naloge za organ, zlasti na področju varnosti 

omrežij in storitev ter temeljnih pravic, kar je v skladu s predlogi sprememb direktive o 

evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, ki jih bo predstavil v s tem povezanim 

osnutku poročila. 

 

Vsi ti elementi so namenjeni temu, da so odločitve BEREC v skladu z najvišjimi standardi 

glede neodvisnosti, preglednosti in odgovornosti ter tako prispevajo k skladnemu izvajanju 

regulativnega okvira za elektronske komunikacije, ki temelji na spoštovanju pravic. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, 

raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) V strategiji za enotni digitalni trg 

je Komisija napovedala tudi pregled 

Direktive 2002/58/ES, da bi zagotovili 

visoko raven varstva zasebnosti za 

uporabnike elektronskih komunikacijskih 

storitev in enake konkurenčne pogoje za 

vse udeležence na trgu. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Organ BEREC in Urad BEREC sta 

pozitivno prispevala k doslednemu 

izvajanju regulativnega okvira za 

elektronske komunikacije. Kljub temu med 

državami članicami še vedno obstajajo 

znatne razlike pri regulativnih praksah. 

Poleg tega je struktura upravljanja BEREC 

in Urada BEREC okorna in povzroča 

nepotrebno upravno breme. Da bi 

zagotovili večjo učinkovitost in sinergije, 

dodatno prispevali k razvoju notranjega 

trga za elektronske komunikacije po vsej 

Uniji ter pospeševanju dostopa do zelo 

visokozmogljive podatkovne povezljivosti 

in njene uporabe, konkurence pri ponudbi 

elektronskih komunikacijskih omrežij, 

storitev in pripadajočih naprav ter 

promovirali interese državljanov Unije, je 

ta uredba namenjena okrepitvi vloge 

BEREC in njegove strukture upravljanja z 

ustanovitvijo BEREC kot decentralizirane 

(7) BEREC in Urad BEREC sta 

pozitivno prispevala k doslednemu 

izvajanju regulativnega okvira za 

elektronske komunikacije. Kljub temu med 

državami članicami še vedno obstajajo 

znatne razlike pri regulativnih praksah. 

Poleg tega je struktura upravljanja BEREC 

in Urada BEREC okorna in povzroča 

nepotrebno upravno breme. Da bi 

zagotovili večjo učinkovitost in sinergije, 

dodatno prispevali k razvoju notranjega 

trga za elektronske komunikacije po vsej 

Uniji ter pospeševanju dostopa do zelo 

visokozmogljive podatkovne povezljivosti 

in njene uporabe, konkurence, preglednosti 

in nediskriminacije pri ponudbi 

elektronskih komunikacijskih omrežij, 

storitev in pripadajočih naprav ter 

promovirali interese državljanov Unije, je 

ta uredba namenjena okrepitvi vloge 

BEREC in njegove strukture upravljanja z 
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agencije Unije. To se kaže tudi v potrebi po 

odražanju znatno okrepljene vloge BEREC 

po Uredbi (ES) št. 531/2012, ki določa 

naloge BEREC pri gostovanju po vsej 

Uniji, Uredbi (EU) 2015/2120, ki določa 

naloge BEREC pri dostopu do odprtega 

interneta in gostovanju po vsej Uniji, in 

Direktivi, ki določa številne nove naloge za 

BEREC, kot so izdajanje sklepov in 

smernic o različnih temah, poročanje o 

tehničnih zadevah, vodenje registrov in 

dajanje mnenj o postopkih notranjega trga 

pri osnutkih nacionalnih ukrepov za 

ureditev trga ter dodeljevanje pravic do 

uporabe radiofrekvenčnega spektra. 

ustanovitvijo BEREC kot decentralizirane 

agencije Unije. To se kaže tudi v potrebi po 

odražanju znatno okrepljene vloge BEREC 

po Uredbi (ES) št. 531/2012, ki določa 

naloge BEREC pri gostovanju po vsej 

Uniji, Uredbi (EU) 2015/2120, ki določa 

naloge BEREC pri dostopu do odprtega 

interneta in gostovanju po vsej Uniji, in 

Direktivi, ki določa številne nove naloge za 

BEREC, kot so izdajanje sklepov in 

smernic o različnih temah, poročanje o 

tehničnih zadevah, vodenje registrov in 

dajanje mnenj o postopkih notranjega trga 

pri osnutkih nacionalnih ukrepov za 

ureditev trga ter dodeljevanje pravic do 

uporabe radiofrekvenčnega spektra. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Potreba po regulativnem okviru za 

elektronske komunikacije, ki bi se 

dosledno uporabljal v vseh državah 

članicah, je bistvena za uspešen razvoj 

notranjega trga elektronskih komunikacij v 

Uniji, pospeševanje dostopa do zelo 

visokozmogljive podatkovne povezljivosti 

in njene uporabe, konkurence pri ponudbi 

elektronskih komunikacijskih omrežij, 

storitev in pripadajočih naprav ter 

promocijo interesov državljanov Unije. 

Zaradi tržnega in tehnološkega razvoja, ki 

pogosto prinaša večjo čezmejno razsežnost, 

in dosedanje izkušnje pri zagotavljanju 

doslednega izvajanja na področju 

elektronskih komunikacij, je treba 

nadgraditi delo BEREC in Urada BEREC 

ter ju nadalje preoblikovati v polnopravno 

agencijo. 

(8) Potreba po regulativnem okviru za 

elektronske komunikacije, ki bi se 

dosledno uporabljal v vseh državah 

članicah, je bistvena za uspešen razvoj 

notranjega trga elektronskih komunikacij v 

Uniji, pospeševanje dostopa do zelo 

visokozmogljive podatkovne povezljivosti 

in njene uporabe, konkurence, preglednosti 

in nediskriminacije pri ponudbi 

elektronskih komunikacijskih omrežij, 

storitev in pripadajočih naprav ter 

promocijo interesov državljanov Unije. 

Zaradi tržnega in tehnološkega razvoja, ki 

pogosto prinaša večjo čezmejno razsežnost, 

in dosedanje izkušnje pri zagotavljanju 

doslednega izvajanja na področju 

elektronskih komunikacij, je treba 

nadgraditi delo BEREC in Urada BEREC 

ter ju nadalje preoblikovati v polnopravno 

agencijo. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Pri opravljanju svojih nalog bi 

moral BEREC v celoti upoštevati temeljne 

pravice in načela, priznana v Listini 

Evropske unije o temeljnih pravicah 

(Listina), in si zlasti prizadevati za doseg 

višjih ravni povezljivosti s posodobljenim 

naborom pravil za varstvo končnih 

uporabnikov, zagotavljati 

nediskriminatoren dostop do vseh vsebin 

in storitev, vključno z javnimi storitvami, 

spodbujati svobodo izražanja in 

poslovanja ter omogočati državam 

članicam, da bodo lahko listino v 

prihodnosti spoštovale s precej nižjimi 

stroški. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Agencija bi se morala upravljati in 

delovati v skladu z načeli skupne izjave 

Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske 

komisije o decentraliziranih agencijah z 

dne 19. julija 2012 (v nadaljnjem besedilu: 

skupni pristop)28. Zaradi uveljavljene 

podobe BEREC in stroškov, ki bi nastali 

zaradi spremembe njegovega imena, bi 

nova agencija morala obdržati ime 

BEREC. 

(9) Agencija bi se morala upravljati in 

delovati v skladu z načeli skupne izjave 

Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske 

komisije o decentraliziranih agencijah z 

dne 19. julija 2012 (v nadaljnjem besedilu: 

skupni pristop)28, zlasti glede preglednosti 

in odnosov z deležniki. Zaradi uveljavljene 

podobe BEREC in stroškov, ki bi nastali 

zaradi spremembe njegovega imena, bi 

nova agencija morala obdržati ime 

BEREC. 

__________________ __________________ 

28Skupna izjava Evropskega parlamenta, 

Sveta in Komisije o decentraliziranih 

agencijah z dne 19. julija 2012. 

28Skupna izjava Evropskega parlamenta, 

Sveta in Komisije o decentraliziranih 

agencijah z dne 19. julija 2012. 
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Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Kot strokovni organ s strokovnim 

znanjem o elektronskih komunikacijah, ki 

ga sestavljajo predstavniki nacionalnih 

regulativnih organov in Komisije, je 

BEREC v najboljšem položaju, da se mu 

zaupajo naloge, kot so odločanje o 

nekaterih vprašanjih s čezmejno 

razsežnostjo, prispevek k učinkovitejšim 

postopkom notranjega trga pri osnutkih 

nacionalnih ukrepov (tako glede ureditve 

trga kot dodeljevanja pravic do uporabe 

radiofrekvenčnega spektra), priprava 

potrebnih smernic za nacionalne 

regulativne organe za zagotovitev skupnih 

meril in doslednega regulativnega pristopa 

ter vodenje nekaterih registrov na ravni 

Unije. To ne posega v naloge, določene za 

nacionalne regulativne organe, ki so 

najbližji trgom elektronskih komunikacij in 

svojim lokalnim razmeram. Pri opravljanju 

svojih nalog bi agencija potrebovala 

zadostne finančne in človeške vire ter bi 

tudi še naprej združevala strokovno znanje 

iz nacionalnih regulativnih organov. 

(10) Kot strokovni organ s strokovnim 

znanjem o elektronskih komunikacijah, ki 

ga sestavljajo predstavniki nacionalnih 

regulativnih organov in Komisije, je 

BEREC v najboljšem položaju, da se mu 

zaupajo naloge, kot so odločanje o 

nekaterih vprašanjih s čezmejno 

razsežnostjo, prispevek k učinkovitejšim, 

preglednim in nediskriminatornim 
postopkom notranjega trga pri osnutkih 

nacionalnih ukrepov (tako glede ureditve 

trga kot dodeljevanja pravic do uporabe 

radiofrekvenčnega spektra), priprava 

potrebnih smernic za nacionalne 

regulativne organe za zagotovitev skupnih 

meril in doslednega regulativnega pristopa 

ter vodenje nekaterih registrov na ravni 

Unije. To ne posega v naloge, določene za 

nacionalne regulativne organe, ki so 

najbližji trgom elektronskih komunikacij in 

svojim lokalnim razmeram. Pri opravljanju 

svojih nalog bi agencija potrebovala 

zadostne finančne in človeške vire ter bi 

tudi še naprej združevala strokovno znanje 

iz nacionalnih regulativnih organov. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) BEREC bi moral za vključenost, 

zastopanost in preglednost pri opravljanju 

svojih nalog zagotoviti, da se pri njegovih 

posvetovanjih in pri sestavi delovne 

skupine in izboru posameznih 

strokovnjakov upošteva raznolikost 

gospodarskih deležnikov in deležnikov 

civilne družbe, ki delujejo na trgu 
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elektronskega komuniciranja, vključno z 

malimi in srednjimi podjetji ter 

nepridobitnimi izvajalci storitev. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) BEREC bi moral imeti možnost, da 

po potrebi in brez poseganja v njihovo 

vlogo sodeluje z drugimi organi, 

agencijami, uradi in svetovalnimi 

skupinami Unije, zlasti s Skupino za 

politiko radijskega spektra29, Evropskim 

odborom za varstvo podatkov30, skupino 

evropskih regulatorjev za avdiovizualne 

medijske storitve31 in Agencijo Evropske 

unije za varnost omrežij in informacij32, pa 

tudi z obstoječimi odbori (npr. Odborom za 

komunikacije in Odborom za radijski 

spekter). Poleg tega bi moral imeti možnost 

sodelovati s pristojnimi organi tretjih 

držav, zlasti regulativnimi organi, ki so 

pristojni na področju elektronskih 

komunikacij in/ali skupinami takih 

organov, ter z mednarodnimi 

organizacijami, kadar je to potrebno za 

opravljanje njegovih nalog. 

(11) BEREC bi moral imeti možnost, da 

po potrebi in brez poseganja v njihovo 

vlogo sodeluje z drugimi organi, 

agencijami, uradi in svetovalnimi 

skupinami Unije, zlasti s Skupino za 

politiko radijskega spektra29, Evropskim 

odborom za varstvo podatkov30, 

Evropskim nadzornikom za varstvo 

podatkov, skupino evropskih regulatorjev 

za avdiovizualne medijske storitve31, 

Agencijo Evropske unije za varnost 

omrežij in informacij32 in Agencijo 

Evropske unije za temeljne pravice; pa 

tudi z obstoječimi odbori (npr. Odborom za 

komunikacije in Odborom za radijski 

spekter). Poleg tega bi moral imeti možnost 

sodelovati s pristojnimi organi tretjih 

držav, zlasti regulativnimi organi, ki so 

pristojni na področju elektronskih 

komunikacij in/ali skupinami takih 

organov, ter z mednarodnimi 

organizacijami, kadar je to potrebno za 

opravljanje njegovih nalog. 

__________________ __________________ 

29Sklep 2002/622/ES o ustanovitvi Skupine 

za politiko radijskega spektra (UL L 198, 

27.7.2002, str. 49). 

29Sklep 2002/622/ES o ustanovitvi Skupine 

za politiko radijskega spektra (UL L 198, 

27.7.2002, str. 49). 

30Ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 

aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem 

pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 

varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, 

str. 1). 

30Ustanovljen z Uredbo (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 

aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem 

pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 

varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, 

str. 1). 
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31 Direktiva [...]. 31 Direktiva [...]. 

32Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 

agenciji Evropske unije za varnost omrežij 

in informacij (ENISA) in razveljavitvi 

Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 

18.6.2013, str. 41). 

32Uredba (EU) št. 526/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 

agenciji Evropske unije za varnost omrežij 

in informacij (ENISA) in razveljavitvi 

Uredbe (ES) št. 460/2004 (UL L 165, 

18.6.2013, str. 41). 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Vloga izvršnega direktorja, ki bo 

pravni zastopnik BEREC, je ključna za 

ustrezno delovanje nove agencije in 

izvajanje nalog, ki so ji dodeljene. Imenuje 

ga upravljalni odbor na podlagi seznama, 

ki ga sestavi Komisija po odprtem in 

preglednem izbirnem postopku, da se 

zagotovita natančna ocena kandidatov in 

visoka raven neodvisnosti. Poleg tega je v 

preteklosti mandat upravnega vodje Urada 

BEREC trajal tri leta. Potrebno je, da ima 

izvršni direktor dovolj dolg mandat, da se 

zagotovita stabilnost in dolgoročna 

strategija za agencijo. 

(16) Vloga izvršnega direktorja, ki bo 

pravni zastopnik BEREC, je ključna za 

ustrezno delovanje nove agencije in 

izvajanje nalog, ki so ji dodeljene. Imenuje 

ga upravljalni odbor na podlagi seznama, 

ki ga sestavi Komisija po odprtem in 

preglednem izbirnem postopku in 

postopku sodelovanja (dogovarjanja) z 

Evropskim parlamentom in Svetom, da se 

zagotovita natančna ocena kandidatov in 

visoka raven neodvisnosti in odgovornosti. 

Poleg tega je v preteklosti mandat 

upravnega vodje Urada BEREC trajal tri 

leta. Potrebno je, da ima izvršni direktor 

dovolj dolg mandat, da se zagotovita 

stabilnost in dolgoročna strategija za 

agencijo. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Izkušnje so pokazale, da se večina 

nalog BEREC bolje izvaja v delovnih 

skupinah, zato bi upravljalni odbor moral 

biti pristojen za ustanavljanje delovnih 

skupin in imenovanje njihovih članov. Da 

se zagotovi bolj uravnotežen pristop, bi 

(17) Izkušnje so pokazale, da se večina 

nalog BEREC bolje izvaja v delovnih 

skupinah, zato bi upravljalni odbor moral 

biti pristojen za ustanavljanje delovnih 

skupin in imenovanje njihovih članov. Da 

se zagotovi bolj uravnotežen pristop, bi 
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delovne skupine morali usklajevati in 

moderirati člani osebja BEREC. Sezname 

usposobljenih strokovnjakov bi bilo treba 

pripraviti vnaprej, da se zagotovi hitra 

ustanovitev nekaterih delovnih skupin, 

zlasti skupin v zvezi s postopki notranjega 

trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za 

ureditev trga in dodeljevanje pravic do 

uporabe radiofrekvenčnega spektra, zaradi 

časovnih omejitev navedenih postopkov. 

delovne skupine morali usklajevati in 

moderirati člani osebja BEREC. Sezname 

usposobljenih strokovnjakov bi bilo treba 

pripraviti vnaprej, da se zagotovi hitra 

ustanovitev nekaterih delovnih skupin, 

zlasti skupin v zvezi s postopki notranjega 

trga pri osnutkih nacionalnih ukrepov za 

ureditev trga in dodeljevanje pravic do 

uporabe radiofrekvenčnega spektra, zaradi 

časovnih omejitev navedenih postopkov. 

Seznami usposobljenih strokovnih članov 

delovnih skupin ter njihove izjave o 

interesih bi morale biti javno dostopne. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) BEREC bi moral biti neodvisen pri 

operativnih in tehničnih zadevah ter 

pravno, upravno in finančno samostojen. V 

ta namen je potrebno in ustrezno, da je 

BEREC organ Unije, ki je pravna oseba in 

izvaja pooblastila, ki so mu podeljena. 

(21) BEREC bi moral biti neodvisen pri 

operativnih in tehničnih zadevah ter 

pravno, upravno in finančno samostojen. V 

ta namen je potrebno in ustrezno, da je 

BEREC organ Unije, ki je pravna oseba in 

izvaja pooblastila, ki so mu podeljena. 

BEREC bi moral biti s pravnega vidika 

ločen in funkcionalno neodvisen od 

industrije in vlade, kar pomeni da od 

nobene vlade ali organa ne zahteva ali 

sprejema navodil, deluje pregledno in 

odgovorno, kot je določeno v zakonu, in 

ima zadostna pooblastila. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Ker države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, se 

pravi zadovoljiti potrebo po zagotovitvi 

doslednega izvajanja regulativnega okvira 

za elektronske komunikacije na 

(26) Ker države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, se 

pravi zadovoljiti potrebo po zagotovitvi 

doslednega, preglednega in 

nediskriminatornega izvajanja 
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opredeljenem področju uporabe, zlasti pri 

čezmejnih vidikih in z učinkovitimi 

postopki notranjega trga pri nacionalnih 

ukrepih, in ker se zaradi obsega in učinkov 

predlaganega ukrepa lahko bolje dosežejo 

na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe 

v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 

5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenih ciljev. 

regulativnega okvira za elektronske 

komunikacije na opredeljenem področju 

uporabe, zlasti pri čezmejnih vidikih in z 

učinkovitimi postopki notranjega trga pri 

nacionalnih ukrepih, in ker se zaradi 

obsega in učinkov predlaganega ukrepa 

lahko bolje dosežejo na ravni Unije, lahko 

Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 

subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 

Evropski uniji. V skladu z načelom 

sorazmernosti iz navedenega člena ta 

uredba ne presega tistega, kar je potrebno 

za doseganje navedenih ciljev. 

 

Predlog spremembe   13 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Naloge BEREC se objavijo na 

spletišču in se posodabljajo z novimi 

nalogami. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. BEREC sledi istim ciljem kot 

nacionalni regulativni organi iz člena 3 

Direktive. Organ BEREC zagotovi zlasti 

dosledno izvajanje regulativnega okvira za 

elektronske komunikacije na področju 

uporabe iz odstavka 2 ter tako prispeva k 

razvoju notranjega trga. Poleg tega 

pospešuje dostop do zelo visokozmogljive 

podatkovne povezljivosti in njene uporabe, 

spodbuja konkurenco pri ponudbi 

elektronskih komunikacijskih omrežij, 

storitev in pripadajočih naprav ter 

promovira interese državljanov Unije. 

3. BEREC sledi istim ciljem kot 

nacionalni regulativni organi iz člena 3 

Direktive. BEREC zagotovi zlasti 

dosledno, pregledno in nediskriminatorno 

izvajanje regulativnega okvira za 

elektronske komunikacije na področju 

uporabe iz odstavka 2 ter tako prispeva k 

razvoju notranjega trga. Poleg tega 

pospešuje dostop do zelo visokozmogljive 

podatkovne povezljivosti in njene uporabe, 

spodbuja konkurenco pri ponudbi 

elektronskih komunikacijskih omrežij, 

storitev in pripadajočih naprav ter 

promovira interese in pravice državljanov 
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Unije. 

Obrazložitev 

Za zagotovitev popolnega in učinkovitega regulativnega okvira za elektronske komunikacije, 

ki bo v skladu s pravom EU, morata biti preglednost in nediskriminacija ključna cilja BEREC 

za zagotavljanje doslednega izvajanja takšnega okvira. Poleg tega mora biti del ciljev 

BEREC tudi spodbujanje pravic državljanov na tem področju in ne samo njihovih interesov. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – alinea 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 - o minimalnih merilih in skupnih 

pristopih za varnost omrežij in 

informacijskih storitev, v skladu s 

členom 40 Direktive (EU) 2017/... 

[zakonik o elektronskih komunikacijah], 

Obrazložitev 

Predlog direktive o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah vključuje posebne 

določbe o varnosti omrežij in informacij (člen 40), ki so pomembne za naloge in pristojnosti 

BEREC. Pripravljavec mnenja namerava podrobneje opredeliti te dodatne naloge, ko bo 

predložil predloge za zakonodajni predlog. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka e – alinea 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 - o skupnih pristopih za zagotovitev, 

da se pri nacionalnih ukrepih glede 

dostopa končnih uporabnikov do storitev 

in aplikacij ali njihove uporabe prek 

elektronskih komunikacijskih omrežij 

spoštujejo temeljne pravice in svoboščine, 

kot so zagotovljene z Listino in splošnimi 

načeli prava Unije, v skladu s členom 93 

Direktive (EU) 2017/... [zakonik o 

elektronskih komunikacijah]; 



 

AD\1127729SL.docx 13/20 PE601.038v02-00 

 SL 

Obrazložitev 

Predlog direktive o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah vključuje posebne 

določbe o zaščitnih ukrepih na področju temeljnih pravic (člen 93), ki so pomembne za 

naloge in pristojnosti BEREC. Pripravljavec mnenja namerava podrobneje opredeliti te 

dodatne naloge, ko bo predložil predloge za zakonodajni predlog. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) izdaja priporočila in najboljše 

prakse, namenjene nacionalnim 

regulativnim organom, da bi spodbujal 

dosledno izvajanje pri vseh tehničnih 

vprašanjih v okviru mandata; 

(c) izdaja priporočila in najboljše 

prakse, namenjene nacionalnim 

regulativnim organom, da bi spodbujal 

dosledno, pregledno in nediskriminatorno 

izvajanje pri vseh tehničnih vprašanjih v 

okviru mandata; 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 4 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Seznam članov upravljalnega 

odbora, na katerem je tudi navedeno, ali 

je član predsednik ali podpredsednik 

odbora, skupaj z njihovimi izjavami o 

interesu, se javno objavi na spletišču 

BEREC. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) sprejme in oceni konsolidirano 

letno poročilo o dejavnostih BEREC ter 

vsako leto do 1. julija pošlje poročilo in 

(c) sprejme in oceni konsolidirano 

letno poročilo o dejavnostih BEREC ter 

vsako leto do 1. julija pošlje poročilo in 
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njegovo oceno Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. 

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih 

se objavi; 

njegovo oceno Evropskemu parlamentu, 

Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču. 

Izvršni direktor na javni seji Evropskemu 

parlamentu in Svetu predloži letno 

poročilo o dejavnostih BEREC. 

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih 

se objavi; 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 6 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Dokumenti v zvezi s sestanki 

upravljalnega odbora se javno objavijo na 

spletišču BEREC in vključujejo seznam 

udeležencev in opazovalcev, dnevni redi, 

zapisnike in odločitve, pri čemer se 

ustrezno upošteva člen 28. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Izvršni direktor na povabilo poroča 

Evropskemu parlamentu o uspešnosti in 

izvajanju svojih nalog. Svet lahko 

izvršnega direktorja pozove, da poroča o 

izvajanju svojih nalog. 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 5 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) predložitev letnega poročila o 

dejavnostih BEREC Evropskemu 
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parlamentu in Svetu na javni seji; 

 

Predlog spremembe   23 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 5 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) pripravo akcijskega načrta ob 

upoštevanju ugotovitev notranjih ali 

zunanjih revizijskih poročil in ocen ter 

preiskav urada OLAF in poročanje 

Komisiji o napredku dvakrat letno, 

upravljalnemu odboru pa redno; 

(f) pripravo akcijskega načrta ob 

upoštevanju ugotovitev notranjih ali 

zunanjih revizijskih poročil in ocen ter 

preiskav urada OLAF in poročanje 

Komisiji o napredku enkrat letno, 

upravljalnemu odboru pa redno; 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Seznam članov delovnih skupin, 

skupaj z njihovimi izjavami o interesu, se 

javno objavi. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Sklepi komisije za pritožbe so 

javni. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvršnega direktorja po odprtem in 

preglednem izbirnem postopku imenuje 

upravljalni odbor s seznama kandidatov, ki 

ga predlaga Komisija. 

Izvršnega direktorja po preglednem 

izbirnem postopku imenuje upravljalni 

odbor s seznama kandidatov, ki ga 

predlaga Komisija, v skladu z naslednjim 

postopkom sodelovanja (dogovarjanja): 

 (a) na podlagi seznama, ki ga 

Komisija sestavi po javnem razpisu za 

kandidate in preglednem izbirnem 

postopku, bodo kandidati pred 

imenovanjem pozvani, da se obrnejo na 

Svet in pristojni odbor Evropskega 

parlamenta ter odgovarjajo na vprašanja; 

 (b) Evropski parlament in Svet nato 

podata svoje mnenje in izrazita prednostni 

vrstni red kandidatov; 

 (c) upravljalni odbor bo imenoval 

direktorja ob upoštevanju teh mnenj, v 

primeru odstopanja od teh mnenj, pa bo 

sporočil svojo utemeljitev. 

Obrazložitev 

V skladu z obstoječim postopkom za druge agencije EU, bi moralo imenovanje izvršnega 

direktorja BEREC temeljiti na postopku zagotavljanja večje preglednosti in odgovornosti. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 5 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Če upravljalni odbor namerava 

podaljšati mandat izvršnega direktorja, o 

tem obvesti Evropski parlament. Pristojni 

odbor Parlamenta lahko izvršnega 

direktorja v enem mesecu pred takšnim 

podaljšanjem povabi, da poda izjavo in 

odgovori na vprašanja njegovih članov. 

5. Če upravljalni odbor namerava 

podaljšati mandat izvršnega direktorja, o 

tem obvesti Evropski parlament. Pristojni 

odbor Parlamenta izvršnega direktorja v 

enem mesecu pred takšnim podaljšanjem 

povabi, da poda izjavo in odgovori na 

vprašanja. 
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Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

BEREC sprejme varnostne predpise, 

enakovredne varnostnim predpisom 

Komisije za varovanje tajnih podatkov 

Evropske unije (EUCI) in občutljivih 

netajnih podatkov, med drugim tudi 

določbe o izmenjavi, obdelavi in hrambi 

takšnih podatkov, kakor je določeno v 

sklepih Komisije (EU, Euratom) 

2015/44342 in 2015/44443. Drugače lahko 

BEREC sprejme odločitev, da bo smiselno 

uporabljal pravila Komisije. 

Brez poseganja v člen 27(1) BEREC 

sprejme varnostne predpise, enakovredne 

varnostnim predpisom Komisije za 

varovanje tajnih podatkov Evropske unije 

(EUCI) in občutljivih netajnih podatkov, 

med drugim tudi določbe o izmenjavi, 

obdelavi in hrambi takšnih podatkov, kakor 

je določeno v sklepih Komisije (EU, 

Euratom) 2015/44342 in 2015/44443. 

Drugače lahko BEREC sprejme odločitev, 

da bo smiselno uporabljal pravila 

Komisije. 

__________________ __________________ 

42Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 

z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji 

(UL L 72, 17.3.2015, str. 41). 

42Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 

z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji 

(UL L 72, 17.3.2015, str. 41). 

43Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 

z dne 13. marca 2015 o varnostnih 

predpisih za varovanje tajnih podatkov EU 

(UL L 72, 17.3.2015, str. 53). 

43Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 

z dne 13. marca 2015 o varnostnih 

predpisih za varovanje tajnih podatkov EU 

(UL L 72, 17.3.2015, str. 53). 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Če ta izmenjava informacij 

vključuje prenos osebnih podatkov tretji 

državi, države članice ravnajo v skladu z 

Uredbo (EU) 2016/679. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izjave so natančne in izčrpne ter se podajo 

pisno, posodobijo pa se vsakič, ko je to 

potrebno. Izjave o interesu, ki jih dajo člani 

upravljalnega odbora in izvršni direktor, se 

objavijo. 

Izjave so natančne in izčrpne ter se podajo 

pisno, posodobijo pa se vsakič, ko je to 

potrebno. Izjave o interesu, ki jih dajo člani 

upravljalnega odbora, izvršni direktor in 

člani delovnih skupin, se objavijo. 
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