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Pozměňovací návrh  163 

Notis Marias 

 

Návrh legislativního usnesení 

Právní východisko 3 a (nové) 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na protokol (č. 1) o 

úloze vnitrostátních parlamentů v 

Evropské unii, připojený ke Smlouvě o 

fungování Evropské unie, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  164 

Notis Marias 

 

Návrh legislativního usnesení 

Právní východisko 3 b (nové) 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na protokol (č. 2) o 

používání zásad subsidiarity a 

proporcionality, připojený ke Smlouvě o 

fungování Evropské unie, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh legislativního usnesení 

Právní východisko 4 a (nové) 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na odůvodněné 

stanovisko Senátu Polské republiky, 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh legislativního usnesení 

Právní východisko 4 b (nové) 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na odůvodněné 

stanovisko Senátu Parlamentu České 

republiky, 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh legislativního usnesení 

Právní východisko 4 c (nové) 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na odůvodněné 

stanovisko Parlamentu Malty, 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh legislativního usnesení 

Právní východisko 4 d (nové) 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na stanovisko německé 

Spolkové rady, 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  169 

João Ferreira 



 

AM\1122719CS.docx 5/140 PE602.937v01-00 

 CS 

 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

1. přijímá níže uvedený postoj v 

prvním čtení; 

1. Evropský parlament zamítá návrh 

Komise. 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  170 

João Ferreira 

 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 2 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu 

postoupila Parlamentu, bude-li mít v 

úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo 

jej nahradit jiným textem; 

vypouští se 

Or. pt 

Pozměňovací návrh  171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Návrh nařízení 

Název 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY o zřízení 

Sdružení evropských regulačních orgánů v 

oblasti elektronických komunikací (Text s 

významem pro EHP) 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY o zřízení 

Sdružení evropských regulačních orgánů v 

oblasti elektronických komunikací 

(BEREC) a Úřadu BEREC  
(Text s významem pro EHP) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 



 

PE602.937v01-00 6/140 AM\1122719CS.docx 

CS 

 

Návrh nařízení 

Název 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY o zřízení 

Sdružení evropských regulačních orgánů v 

oblasti elektronických komunikací 

(BEREC) a o zrušení nařízení č. 1211/2009 

zamítá návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY o zřízení 

Sdružení evropských regulačních orgánů v 

oblasti elektronických komunikací 

(BEREC) a o zrušení nařízení č. 

1211/2009. 

Or. de 

Odůvodnění 

Není nutné přeměnit sdružení BEREC a Úřad BEREC na nezávislou agenturu.  

 Měly by být zachovány již vytvořené struktury, které se osvědčily.  

 Důležitější je posílit funkce a úkoly sdružení BEREC a Úřadu BEREC vzhledem k měnícímu 

se technologickému prostředí a měnícím se tržním podmínkám, aniž by bylo nutné zasahovat 

do základních správních struktur.  

 Změna struktur by pouze způsobila další zbytečnou administrativní zátěž. 

Pozměňovací návrh  173 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na protokol (č. 1) o úloze 

vnitrostátních parlamentů v Evropské 

unii, připojený ke Smlouvě o fungování 

Evropské unie, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  174 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 s ohledem na protokol (č. 2) o používání 

zásad subsidiarity a proporcionality, 

připojený ke Smlouvě o fungování 

Evropské unie, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  175 

Victor Negrescu 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 531/201223 doplňuje a 

podporuje pravidla stanovená předpisovým 

rámcem pro elektronické komunikace s 

ohledem na roaming na území Unie a 

stanoví určité úkoly sdružení BEREC. 

(2) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 531/201223 doplňuje a 

podporuje pravidla stanovená předpisovým 

rámcem pro elektronické komunikace s 

ohledem na roaming na území Unie a 

stanoví určité úkoly sdružení BEREC. 

Předpisový rámec pro elektronické 

komunikace dosáhl obecně svého 

celkového cíle, který spočívá v zajištění 

konkurenceschopného odvětví, jež pro 

koncové uživatele zajišťuje značné 

přínosy. 

_________________ _________________ 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o 

roamingu ve veřejných mobilních 

komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 

172, 30.6.2012, s. 10). 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o 

roamingu ve veřejných mobilních 

komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 

172, 30.6.2012, s. 10). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Rolandas Paksas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(3) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/212024 stanoví společná 

pravidla pro zajištění rovného a 

nediskriminačního nakládání s provozem 

při poskytování služeb přístupu k 

internetu a zajištění souvisejících práv 

koncových uživatelů a zřizuje nový 

mechanismus tvorby maloobchodních cen 

za regulované roamingové služby na 

území Unie. Toto nařízení stanoví 

dodatečné úkoly sdružení BEREC, 

zejména vydávání pokynů pro plnění 

povinností vnitrostátních regulačních 

orgánů ve vztahu k přístupu k otevřenému 

internetu, jakož i podávání zpráv a 

konzultace k návrhům prováděcích aktů, 

které má Komise přijmout v souvislosti s 

roamingem na území Unie. 

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/212024 („jednotný trh 

elektronických komunikací“) navíc 
stanoví dodatečné úkoly sdružení BEREC 

ve vztahu k přístupu k otevřenému 

internetu. 

_________________ _________________ 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, 

kterým se stanoví opatření týkající se 

přístupu k otevřenému internetu a mění 

směrnice 2002/22/ES o univerzální službě 

a právech uživatelů týkajících se sítí a 

služeb elektronických komunikací (Úř. 

věst. L 310, 26.11.2015, s. 1). 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, 

kterým se stanoví opatření týkající se 

přístupu k otevřenému internetu a mění 

směrnice 2002/22/ES o univerzální službě 

a právech uživatelů týkajících se sítí a 

služeb elektronických komunikací (Úř. 

věst. L 310, 26.11.2015, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Victor Negrescu 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/212024 stanoví společná 

pravidla pro zajištění rovného a 

nediskriminačního nakládání s provozem 

při poskytování služeb přístupu k internetu 

a zajištění souvisejících práv koncových 

uživatelů a zřizuje nový mechanismus 

tvorby maloobchodních cen za regulované 

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/212024 stanoví společná 

pravidla pro zajištění rovného a 

nediskriminačního nakládání s provozem 

při poskytování služeb přístupu k internetu 

a zajištění souvisejících práv koncových 

uživatelů a zřizuje nový mechanismus 

tvorby maloobchodních cen za regulované 
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roamingové služby na území Unie. Toto 

nařízení stanoví dodatečné úkoly sdružení 

BEREC, zejména vydávání pokynů pro 

plnění povinností vnitrostátních 

regulačních orgánů ve vztahu k přístupu k 

otevřenému internetu, jakož i podávání 

zpráv a konzultace k návrhům prováděcích 

aktů, které má Komise přijmout v 

souvislosti s roamingem na území Unie. 

roamingové služby na území Unie. Toto 

nařízení stanoví dodatečné úkoly sdružení 

BEREC, zejména vydávání pokynů pro 

plnění závazků vnitrostátních regulačních 

orgánů ve vztahu k přístupu k otevřenému 

internetu, jakož i podávání zpráv a 

konzultace k návrhům prováděcích aktů, 

které má Komise přijmout v souvislosti s 

roamingem na území Unie. 

_________________ _________________ 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, 

kterým se stanoví opatření týkající se 

přístupu k otevřenému internetu a mění 

směrnice 2002/22/ES o univerzální službě 

a právech uživatelů týkajících se sítí a 

služeb elektronických komunikací (Úř. 

věst. L 310, 26.11.2015, s. 1). 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, 

kterým se stanoví opatření týkající se 

přístupu k otevřenému internetu a mění 

směrnice 2002/22/ES o univerzální službě 

a právech uživatelů týkajících se sítí a 

služeb elektronických komunikací (Úř. 

věst. L 310, 26.11.2015, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  178 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Konečná verze pokynů sdružení 

BEREC k uplatňování evropských 

pravidel neutrality sítě vnitrostátními 

regulačními orgány byla jednoznačně 

uvítána jako cenné upřesnění zaručující 

silný svobodný a otevřený internet tím, že 

zajišťuje jednotné uplatňování pravidel 

pro zajištění rovného a nediskriminačního 

nakládání s provozem při poskytování 

služeb přístupu k internetu a zajištění 

souvisejících práv koncových uživatelů.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 
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Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Sdružení BEREC a Úřad („Úřad 

BEREC“) byly zřízeny nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1211/200925. Sdružení BEREC nahradilo 

skupinu evropských regulačních orgánů 

(„ERG“)26 a mělo přispívat k rozvoji a 

lepšímu fungování vnitřního trhu sítí a 

služeb elektronických komunikací tím, že 

zajišťuje jednotné uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace. Úřad BEREC byl zřízen jako 

subjekt Společenství s právní subjektivitou 

za účelem plnění úkolů stanovených v 

nařízení (ES) č. 1211/2009, zejména 

poskytování odborné a administrativní 

podpory sdružení BEREC. 

(4) Sdružení BEREC a Úřad („Úřad 

BEREC“) byly zřízeny nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1211/200925. Sdružení BEREC nahradilo 

skupinu evropských regulačních orgánů 

(„ERG“)26 a mělo přispívat jak k rozvoji, 

tak i k lepšímu fungování vnitřního trhu 

sítí a služeb elektronických komunikací 

tím, že zajišťuje jednotné uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace. Úřad BEREC byl zřízen jako 

subjekt Společenství s právní subjektivitou 

za účelem plnění úkolů stanovených v 

nařízení (ES) č. 1211/2009, zejména 

poskytování odborné a administrativní 

podpory sdružení BEREC. 

_________________ _________________ 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 

2009 o zřízení Sdružení evropských 

regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací (BEREC) a 

Úřadu (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1). 

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 

2009 o zřízení Sdružení evropských 

regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací (BEREC) a 

Úřadu (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1). 

26 Rozhodnutí Komise 2002/627/ES ze dne 

29. července 2002, kterým se zřizuje 

Skupina evropských regulačních orgánů 

pro sítě a služby elektronických 

komunikací (Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 

38). 

26 Rozhodnutí Komise 2002/627/ES ze dne 

29. července 2002, kterým se zřizuje 

Skupina evropských regulačních orgánů 

pro sítě a služby elektronických 

komunikací (Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 

38). 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  180 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Zástupci vlád členských států na 

základě rozhodnutí 2010/349/EU1 rozhodli 

o tom, že hlavní sídlo Úřadu BEREC se 

bude nacházet v Rize. Dohoda o sídle mezi 

vládou Lotyšské republiky a Úřadem 

BEREC byla podepsána dne 24. února 

2011 a vstoupila v platnost dne 5. srpna 

2011. Pro účinné a nákladově efektivní 

plnění úkolů Úřadu BEREC by mohlo být 

nutné umístit jednoho či více 

zaměstnanců do jiného členského státu. 

Zkušenosti ukazují, že zejména v tomto 

ohledu je zapotřebí umístit jednoho či více 

styčných úředníků v Bruselu. 

 _________________ 

 1 Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou 

zástupců vlád členských států ze dne 31. 

května 2010 o umístění sídla Úřadu 

Sdružení evropských regulačních orgánů 

v oblasti elektronických komunikací 

(BEREC) (2010/349/EU) (Úř. věst. L 156, 

23.6.2010, s. 12). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Ve svém sdělení ze dne 6. května 

2015 nazvaném „Strategie pro jednotný 

digitální trh v Evropě“27 Komise 

předpokládala, že v roce 2016 předloží 

návrhy na ambiciózní přepracování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace, které se zaměří mimo jiné na 

účinnější regulační institucionální rámec s 

cílem přizpůsobit telekomunikační 

předpisy danému účelu, a to v rámci 

vytváření vhodných podmínek pro 

(5) Ve svém sdělení ze dne 6. května 

2015 nazvaném „Strategie pro jednotný 

digitální trh v Evropě“27 Komise 

předpokládala, že v roce 2016 předloží 

návrhy na ambiciózní přepracování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace, které se zaměří mimo jiné na 

účinnější regulační institucionální rámec s 

cílem přizpůsobit telekomunikační 

předpisy danému účelu, a to v rámci 

vytváření vhodných podmínek pro 
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jednotný digitální trh. K těmto podmínkám 

patří zavádění propojovacích sítí s velmi 

vysokou kapacitou, koordinovanější správa 

rádiového spektra pro bezdrátové sítě a 

vytváření rovných příležitostí pro moderní 

digitální sítě a inovační služby. Ve sdělení 

bylo uvedeno, že změna tržního a 

technologického prostředí vyžaduje 

posílení institucionálního rámce, a to 

posílením úlohy sdružení BEREC. 

jednotný digitální trh. K těmto podmínkám 

patří přinejmenším zavádění 

propojovacích sítí s velmi vysokou 

kapacitou, koordinovanější správa 

rádiového spektra pro bezdrátové sítě a 

vytváření rovných příležitostí pro moderní 

digitální sítě a inovační služby. Ve sdělení 

bylo uvedeno, že změna tržního a 

technologického prostředí vyžaduje 

posílení institucionálního rámce, a to 

posílením úlohy sdružení BEREC. 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Ve svém usnesení ze dne 19. ledna 

2016 s názvem „Směrem k Aktu o 

jednotném digitálním trhu“ Evropský 

parlament Komisi vyzval, aby v zájmu 

dalšího sjednocování digitálního trhu 

zajistila účinnější institucionální rámec. To 

lze učinit tím, že se posílí úloha, kapacita a 

rozhodovací pravomoci sdružení BEREC s 

cílem dosáhnout uceleného uplatňování 

předpisového rámce v oblasti 

elektronických komunikací, umožnit 

účinný dohled sdružení BEREC nad 

rozvojem jednotného digitálního trhu a 

pomoci mu řešit přeshraniční spory. 

Evropský parlament v této souvislosti 

rovněž zdůrazňuje, že je nutné zlepšit 

finanční a lidské zdroje a dále rozšířit 

správní strukturu sdružení BEREC. 

(6) Ve svém usnesení ze dne 19. ledna 

2016 s názvem „Směrem k Aktu o 

jednotném digitálním trhu“ Evropský 

parlament Komisi vyzval, aby v zájmu 

dalšího sjednocování digitálního trhu 

zajistila účinnější institucionální rámec. To 

lze učinit tím, že se posílí úloha, kapacita a 

rozhodovací pravomoci sdružení BEREC s 

cílem dosáhnout uceleného uplatňování 

předpisového rámce v oblasti 

elektronických komunikací, v plném 

souladu se zásadou subsidiarity, a pomoci 

sdružení BEREC řešit přeshraniční spory. 

Evropský parlament v této souvislosti 

rovněž zdůrazňuje, že nezbytné finanční a 

lidské zdroje by neměly vést k dalšímu 

navýšení rozpočtu Unie. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  183 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Ve svém usnesení ze dne 19. ledna 

2016 s názvem „Směrem k Aktu o 

jednotném digitálním trhu“ Evropský 

parlament Komisi vyzval, aby v zájmu 

dalšího sjednocování digitálního trhu 

zajistila účinnější institucionální rámec. To 

lze učinit tím, že se posílí úloha, kapacita 

a rozhodovací pravomoci sdružení BEREC 

s cílem dosáhnout uceleného uplatňování 

předpisového rámce v oblasti 

elektronických komunikací, umožnit 

účinný dohled sdružení BEREC nad 

rozvojem jednotného digitálního trhu a 

pomoci mu řešit přeshraniční spory. 

Evropský parlament v této souvislosti 

rovněž zdůrazňuje, že je nutné zlepšit 

finanční a lidské zdroje a dále rozšířit 

správní strukturu sdružení BEREC. 

(6) Ve svém usnesení ze dne 19. ledna 

2016 s názvem „Směrem k Aktu o 

jednotném digitálním trhu“ Evropský 

parlament Komisi vyzval, aby v zájmu 

dalšího sjednocování digitálního trhu 

zajistila účinnější institucionální rámec. 

Konkrétně Komisi požádal, aby posílila 

úlohu, kapacitu a rozhodovací pravomoci 

sdružení BEREC s cílem dosáhnout 

uceleného uplatňování předpisového rámce 

v oblasti elektronických komunikací, 

umožnit účinný dohled sdružení BEREC 

nad rozvojem jednotného digitálního trhu a 

pomoci mu řešit přeshraniční spory. 

Evropský parlament v této souvislosti 

rovněž zdůrazňuje, že je nutné zlepšit 

finanční a lidské zdroje a dále rozšířit 

správní strukturu sdružení BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Ve svém usnesení ze dne 19. ledna 

2016 s názvem „Směrem k Aktu o 

jednotném digitálním trhu“ Evropský 

parlament Komisi vyzval, aby v zájmu 

dalšího sjednocování digitálního trhu 

zajistila účinnější institucionální rámec. To 

lze učinit tím, že se posílí úloha, kapacita a 

rozhodovací pravomoci sdružení BEREC s 

cílem dosáhnout uceleného uplatňování 

předpisového rámce v oblasti 

(6) Ve svém usnesení ze dne 19. ledna 

2016 s názvem „Směrem k Aktu o 

jednotném digitálním trhu“ Evropský 

parlament Komisi vyzval, aby v zájmu 

dalšího sjednocování digitálního trhu 

zajistila účinnější institucionální rámec. To 

lze učinit tím, že se posílí úloha, kapacita a 

rozhodovací pravomoci sdružení BEREC s 

cílem dosáhnout uceleného uplatňování 

předpisového rámce v oblasti 
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elektronických komunikací, umožnit 

účinný dohled sdružení BEREC nad 

rozvojem jednotného digitálního trhu a 

pomoci mu řešit přeshraniční spory. 

Evropský parlament v této souvislosti 

rovněž zdůrazňuje, že je nutné zlepšit 

finanční a lidské zdroje a dále rozšířit 

správní strukturu sdružení BEREC. 

elektronických komunikací, umožnit 

účinný dohled sdružení BEREC nad 

rozvojem jednotného digitálního trhu a 

pomoci mu řešit přeshraniční spory. 

Evropský parlament v této souvislosti 

rovněž zdůrazňuje, že je nutné zlepšit 

finanční a lidské zdroje a ještě více rozšířit 

správní strukturu sdružení BEREC. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Sdružení BEREC a Úřad BEREC 

přispívají kladně k jednotnému uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace. Přesto však mezi členskými 

státy dosud existují značné rozdíly, co se 

týká regulační praxe. Struktura správy 

sdružení BEREC a Úřadu BEREC je 

mimoto těžkopádná a vede k zbytečné 

administrativní zátěži. K zajištění zvýšení 

efektivnosti a synergií, jakož i dalšího 

přispění k rozvoji vnitřního trhu 

elektronických komunikací v Unii, jakož i 

na podporu přístupu k datovému připojení 

s velmi vysokou kapacitou a jeho 

využívání, hospodářské soutěže při 

poskytování sítí a služeb elektronických 

komunikací a přiřazených zařízení a zájmů 

občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení 

úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho 

struktury správy zřízením sdružení 

BEREC jako decentralizované agentury 

Unie. To odpovídá rovněž potřebě 

zohlednit významně posílenou úlohu, 

kterou sdružení BEREC hraje podle 

nařízení (ES) č. 531/2012, jež stanoví 

úkoly sdružení BEREC ve vztahu k 

roamingu na území Unie, nařízení (EU) 

2015/2120, jež stanoví úkoly BEREC ve 

(7) Sdružení BEREC a Úřad BEREC 

přispívají kladně k jednotnému uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace. Přesto však mezi členskými 

státy dosud existují značné rozdíly, co se 

týká regulační praxe. K zajištění zvýšení 

efektivnosti a synergií, jakož i dalšího 

přispění k rozvoji vnitřního trhu 

elektronických komunikací v Unii, jakož i 

na podporu přístupu k datovému připojení 

s velmi vysokou kapacitou a jeho 

využívání, hospodářské soutěže při 

poskytování sítí a služeb elektronických 

komunikací a přiřazených zařízení a zájmů 

občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení 

úlohy sdružení BEREC. To odpovídá 

rovněž potřebě zohlednit úlohu, kterou 

sdružení BEREC hraje podle nařízení (ES) 

č. 531/2012, jež stanoví úkoly sdružení 

BEREC ve vztahu k roamingu na území 

Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví 

úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k 

otevřenému internetu a roamingu na území 

Unie, a směrnice, která stanoví značný 

počet nových úkolů sdružení BEREC, jako 

je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících 

se řady témat, podávání zpráv o 

technických záležitostech, vedení rejstříků 
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vztahu k přístupu k otevřenému internetu a 

roamingu na území Unie, a směrnice, která 

stanoví značný počet nových úkolů 

sdružení BEREC, jako je vydávání 

rozhodnutí a pokynů týkajících se řady 

témat, podávání zpráv o technických 

záležitostech, vedení rejstříků a vydávání 

stanovisek k postupům na vnitřním trhu s 

ohledem na návrhy vnitrostátních opatření 

týkajících se regulace trhu, jakož i 

přidělování uživatelských práv k 

rádiovému spektru. 

a vydávání stanovisek k postupům na 

vnitřním trhu s ohledem na návrhy 

vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  186 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Sdružení BEREC a Úřad BEREC 

přispívají kladně k jednotnému uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace. Přesto však mezi členskými 

státy dosud existují značné rozdíly, co se 

týká regulační praxe. Struktura správy 

sdružení BEREC a Úřadu BEREC je 

mimoto těžkopádná a vede k zbytečné 

administrativní zátěži. K zajištění zvýšení 

efektivnosti a synergií, jakož i dalšího 

přispění k rozvoji vnitřního trhu 

elektronických komunikací v Unii, jakož i 

na podporu přístupu k datovému připojení 

s velmi vysokou kapacitou a jeho 

využívání, hospodářské soutěže při 

poskytování sítí a služeb elektronických 

komunikací a přiřazených zařízení a zájmů 

občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení 

úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho 

struktury správy zřízením sdružení BEREC 

jako decentralizované agentury Unie. To 

odpovídá rovněž potřebě zohlednit 

významně posílenou úlohu, kterou sdružení 

BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 

(7) Sdružení BEREC a Úřad BEREC 

přispívají kladně k jednotnému uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace. Přesto však mezi členskými 

státy dosud existují značné rozdíly, co se 

týká regulační praxe, například v oblasti 

produktů velkoobchodního přístupu, pro 

něž sdružení BEREC neposkytlo 

dostatečné pokyny, což má negativní 

dopad na společnosti vyvíjející 

přeshraniční činnost. Struktura správy 

sdružení BEREC a Úřadu BEREC je 

mimoto těžkopádná a vede k zbytečné 

administrativní zátěži. K zajištění zvýšení 

efektivnosti a synergií, jakož i dalšího 

přispění k rozvoji vnitřního trhu 

elektronických komunikací v Unii, jakož i 

na podporu přístupu k datovému připojení 

s velmi vysokou kapacitou a jeho 

využívání, hospodářské soutěže při 

poskytování sítí a služeb elektronických 

komunikací a přiřazených zařízení a zájmů 

občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení 

úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho 
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531/2012, jež stanoví úkoly sdružení 

BEREC ve vztahu k roamingu na území 

Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví 

úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k 

otevřenému internetu a roamingu na území 

Unie, a směrnice, která stanoví značný 

počet nových úkolů sdružení BEREC, jako 

je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících 

se řady témat, podávání zpráv o 

technických záležitostech, vedení rejstříků 

a vydávání stanovisek k postupům na 

vnitřním trhu s ohledem na návrhy 

vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu, jakož i přidělování 

uživatelských práv k rádiovému spektru. 

struktury správy zřízením sdružení BEREC 

jako decentralizované agentury Unie. To 

odpovídá rovněž potřebě zohlednit 

významně posílenou úlohu, kterou sdružení 

BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 

531/2012, jež stanoví úkoly sdružení 

BEREC ve vztahu k roamingu na území 

Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví 

úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k 

otevřenému internetu a roamingu na území 

Unie, a směrnice, která stanoví značný 

počet nových úkolů sdružení BEREC, jako 

je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících 

se řady témat, podávání zpráv o 

technických záležitostech, vedení rejstříků 

a vydávání stanovisek k postupům na 

vnitřním trhu s ohledem na návrhy 

vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu, jakož i přidělování 

uživatelských práv k rádiovému spektru. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Sdružení BEREC a Úřad BEREC 

přispívají kladně k jednotnému uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace. Přesto však mezi členskými 

státy dosud existují značné rozdíly, co se 

týká regulační praxe. Struktura správy 

sdružení BEREC a Úřadu BEREC je 

mimoto těžkopádná a vede k zbytečné 

administrativní zátěži. K zajištění zvýšení 

efektivnosti a synergií, jakož i dalšího 

přispění k rozvoji vnitřního trhu 

elektronických komunikací v Unii, jakož i 

na podporu přístupu k datovému připojení 

s velmi vysokou kapacitou a jeho 

využívání, hospodářské soutěže při 

poskytování sítí a služeb elektronických 

(7) Sdružení BEREC a Úřad BEREC 

přispívají kladně k jednotnému uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace. Přesto však mezi členskými 

státy existují značné rozdíly, co se týká 

regulační praxe. Struktura správy sdružení 

BEREC a Úřadu BEREC je mimoto 

těžkopádná a vede k zbytečné 

administrativní zátěži. K zajištění zvýšení 

efektivnosti a synergií, jakož i dalšího 

přispění k rozvoji vnitřního trhu 

elektronických komunikací v Unii, jakož i 

na podporu přístupu k datovému připojení 

s velmi vysokou kapacitou a jeho 

využívání, hospodářské soutěže při 

poskytování sítí a služeb elektronických 
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komunikací a přiřazených zařízení a zájmů 

občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení 

úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho 

struktury správy zřízením sdružení BEREC 

jako decentralizované agentury Unie. To 

odpovídá rovněž potřebě zohlednit 

významně posílenou úlohu, kterou sdružení 

BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 

531/2012, jež stanoví úkoly sdružení 

BEREC ve vztahu k roamingu na území 

Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví 

úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k 

otevřenému internetu a roamingu na území 

Unie, a směrnice, která stanoví značný 

počet nových úkolů sdružení BEREC, jako 

je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících 

se řady témat, podávání zpráv o 

technických záležitostech, vedení rejstříků 

a vydávání stanovisek k postupům na 

vnitřním trhu s ohledem na návrhy 

vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu, jakož i přidělování 

uživatelských práv k rádiovému spektru. 

komunikací a přiřazených zařízení a zájmů 

občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení 

úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho 

struktury správy zřízením sdružení BEREC 

jako decentralizované agentury Unie. To 

odpovídá rovněž potřebě zohlednit 

významně posílenou úlohu, kterou sdružení 

BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 

531/2012, jež stanoví úkoly sdružení 

BEREC ve vztahu k roamingu na území 

Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví 

úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k 

otevřenému internetu a roamingu na území 

Unie, a směrnice, která stanoví značný 

počet nových úkolů sdružení BEREC, jako 

je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících 

se řady témat, podávání zpráv o 

technických záležitostech, vedení rejstříků 

a vydávání stanovisek k postupům na 

vnitřním trhu s ohledem na návrhy 

vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu, jakož i přidělování 

uživatelských práv k rádiovému spektru. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  188 

Victor Negrescu 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Potřeba jednotného uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace ve všech členských státech je 

zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu 

elektronických komunikací v celé Unii a na 

podporu přístupu k datovému připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, 

hospodářské soutěže při poskytování sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. 

Vzhledem k změnám tržního a 

technologického prostředí, což často 

zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a 

(8) Potřeba jednotného uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace ve všech členských státech je 

zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu 

elektronických komunikací v celé Unii a na 

podporu přístupu k datovému připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, 

hospodářské soutěže při poskytování sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. 

Vzhledem k změnám tržního a 

technologického prostředí, což často 

zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a 
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dosavadním zkušenostem při zajišťování 

jednotného uplatňování v oblasti 

elektronických komunikací je nezbytné 

navázat na práci sdružení BEREC a Úřadu 

BEREC a přeměnit je na plnohodnotnou 

agenturu. 

dosavadním zkušenostem při zajišťování 

jednotného uplatňování v oblasti 

elektronických komunikací je nezbytné 

navázat na práci sdružení BEREC a Úřadu 

BEREC a přeměnit je na plnohodnotnou 

agenturu, přičemž je třeba zajistit, aby tato 

nová agentura poskytovala další přidanou 

hodnotu a byla v souladu s politickými 

prioritami Unie, zejména se strategií pro 

jednotný digitální trh.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Potřeba jednotného uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace ve všech členských státech je 

zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu 

elektronických komunikací v celé Unii a na 

podporu přístupu k datovému připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, 

hospodářské soutěže při poskytování sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. 

Vzhledem k změnám tržního a 

technologického prostředí, což často 

zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a 

dosavadním zkušenostem při zajišťování 

jednotného uplatňování v oblasti 

elektronických komunikací je nezbytné 

navázat na práci sdružení BEREC a Úřadu 

BEREC a přeměnit je na plnohodnotnou 

agenturu. 

(8) Potřeba jednotného uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace ve všech členských státech je 

zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu 

elektronických komunikací v celé Unii a na 

podporu přístupu k datovému připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, 

hospodářské soutěže při poskytování sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. 

Vzhledem k změnám tržního a 

technologického prostředí, což často 

zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a 

dosavadním zkušenostem při zajišťování 

jednotného uplatňování v oblasti 

elektronických komunikací je nezbytné 

navázat na práci sdružení BEREC a Úřadu 

BEREC a přeměnit je na agenturu, která 

by byla nezávislá na Komisi. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Potřeba jednotného uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace ve všech členských státech je 

zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu 

elektronických komunikací v celé Unii a na 

podporu přístupu k datovému připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, 

hospodářské soutěže při poskytování sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. 

Vzhledem k změnám tržního a 

technologického prostředí, což často 

zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a 

dosavadním zkušenostem při zajišťování 

jednotného uplatňování v oblasti 

elektronických komunikací je nezbytné 

navázat na práci sdružení BEREC a Úřadu 

BEREC a přeměnit je na plnohodnotnou 

agenturu. 

(8) Potřeba jednotného uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace ve všech členských státech je 

zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu 

elektronických komunikací v celé Unii a na 

podporu přístupu k datovému připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, 

hospodářské soutěže při poskytování sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. 

Vzhledem k změnám tržního a 

technologického prostředí, což často 

zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a 

dosavadním zkušenostem při zajišťování 

jednotného uplatňování v oblasti 

elektronických komunikací je nezbytné 

navázat na práci sdružení BEREC a úřadu 

BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Potřeba jednotného uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace ve všech členských státech je 

zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu 

elektronických komunikací v celé Unii a na 

podporu přístupu k datovému připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, 

hospodářské soutěže při poskytování sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. 

Vzhledem k změnám tržního a 

(8) Potřeba jednotného uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace ve všech členských státech je 

zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu 

elektronických komunikací v celé Unii a na 

podporu přístupu k datovému připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, 

hospodářské soutěže při poskytování sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. 

Vzhledem k změnám tržního a 
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technologického prostředí, což často 

zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a 

dosavadním zkušenostem při zajišťování 

jednotného uplatňování v oblasti 

elektronických komunikací je nezbytné 

navázat na práci sdružení BEREC a Úřadu 

BEREC a přeměnit je na plnohodnotnou 

agenturu. 

technologického prostředí, což často 

zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a 

dosavadním zkušenostem při zajišťování 

jednotného uplatňování v oblasti 

elektronických komunikací je nezbytné 

zaručit kontinuitu práce sdružení BEREC 

a úřadu BEREC a dále je rozvíjet. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Agentura by měla být řízena a 

provozována podle zásad společného 

prohlášení Evropského parlamentu, Rady 

a Evropské komise o decentralizovaných 

agenturách ze dne 19. července 2012 (dále 

jen „společný přístup“)28. Vzhledem k 

zavedenému obrazu sdružení BEREC a 

nákladům, které by znamenala změna 

jeho názvu, by si nová agentura měla 

ponechat název BEREC. 

vypouští se 

_________________  

28 Společné prohlášení Parlamentu, Rady 

a Komise o decentralizovaných 

agenturách ze dne 19. července 2012. 

 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(9) Agentura by měla být řízena a 

provozována podle zásad společného 

prohlášení Evropského parlamentu, Rady 

a Evropské komise o decentralizovaných 

agenturách ze dne 19. července 2012 (dále 

jen „společný přístup“) 28. Vzhledem k 

zavedenému obrazu sdružení BEREC a 

nákladům, které by znamenala změna jeho 

názvu, by si nová agentura měla ponechat 

název BEREC. 

(9) Agentura by měla být řízena a 

provozována zcela nezávisle na Evropské 

komisi. Vzhledem k zavedenému obrazu 

sdružení BEREC a nákladům, které by 

znamenala změna jeho názvu, by si nová 

agentura měla ponechat název BEREC. 

_________________  

28 Společné prohlášení Parlamentu, Rady 

a Komise o decentralizovaných 

agenturách ze dne 19. července 2012. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Sdružení BEREC jakožto technický 

subjekt s odbornými znalostmi v oblasti 

elektronických komunikací, který je složen 

ze zástupců vnitrostátních regulačních 

orgánů a Komise, má nejlepší předpoklady 

k tomu, aby mu byly svěřeny úkoly, jako je 

například rozhodování o určitých 

záležitostech s přeshraničním rozměrem, 

přispění k účinným postupům na vnitřním 

trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních 

opatření (co se týká regulace trhu i 

přidělování uživatelských práv k 

rádiovému spektru), poskytování 

potřebných pokynů vnitrostátním 

regulačním orgánům s cílem zajistit 

společná kritéria a jednotný regulační 

přístup a vedení určitých rejstříků na 

úrovni Unie. Tímto nejsou dotčeny úkoly 

vnitrostátních regulačních orgánů, které 

mají nejblíže k trhům elektronických 

komunikací a místním podmínkám. K 

(10) Sdružení BEREC jakožto technický 

subjekt s odbornými znalostmi v oblasti 

elektronických komunikací, který je složen 

ze zástupců vnitrostátních regulačních 

orgánů a Komise, má nejlepší předpoklady 

k tomu, aby mu byly svěřeny úkoly, jako je 

například rozhodování o určitých 

záležitostech s přeshraničním rozměrem, 

přispění k účinným postupům na vnitřním 

trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních 

opatření, poskytování potřebných pokynů 

vnitrostátním regulačním orgánům s cílem 

zajistit společná kritéria a jednotný 

regulační přístup a vedení určitých rejstříků 

na úrovni Unie. Tímto nejsou dotčeny 

úkoly vnitrostátních regulačních orgánů, 

které mají nejblíže k trhům elektronických 

komunikací a místním podmínkám. K 

plnění svých úkolů bude BEREC i nadále 

shromažďovat odborné znalosti 

vnitrostátních regulačních orgánů. 
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plnění svých úkolů bude agentura 

potřebovat přiměřené finanční a lidské 

zdroje, jakož i nadále shromažďovat 

odborné znalosti vnitrostátních regulačních 

orgánů. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  195 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Sdružení BEREC jakožto technický 

subjekt s odbornými znalostmi v oblasti 

elektronických komunikací, který je složen 

ze zástupců vnitrostátních regulačních 

orgánů a Komise, má nejlepší předpoklady 

k tomu, aby mu byly svěřeny úkoly, jako je 

například rozhodování o určitých 

záležitostech s přeshraničním rozměrem, 

přispění k účinným postupům na vnitřním 

trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních 

opatření (co se týká regulace trhu i 

přidělování uživatelských práv k 

rádiovému spektru), poskytování 

potřebných pokynů vnitrostátním 

regulačním orgánům s cílem zajistit 

společná kritéria a jednotný regulační 

přístup a vedení určitých rejstříků na 

úrovni Unie. Tímto nejsou dotčeny úkoly 

vnitrostátních regulačních orgánů, které 

mají nejblíže k trhům elektronických 

komunikací a místním podmínkám. K 

plnění svých úkolů bude agentura 

potřebovat přiměřené finanční a lidské 

zdroje, jakož i nadále shromažďovat 

odborné znalosti vnitrostátních regulačních 

orgánů. 

(10) Sdružení BEREC jakožto technický 

subjekt s odbornými znalostmi v oblasti 

elektronických komunikací, který je složen 

ze zástupců vnitrostátních regulačních 

orgánů a Komise, má nejlepší předpoklady 

k tomu, aby mu byly svěřeny úkoly, jako je 

například rozhodování o určitých 

záležitostech s přeshraničním rozměrem, 

přispění k účinným postupům na vnitřním 

trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních 

opatření (co se týká regulace trhu i 

přidělování uživatelských práv k 

rádiovému spektru), poskytování 

potřebných pokynů vnitrostátním 

regulačním orgánům s cílem zajistit 

společná kritéria a jednotný regulační 

přístup a vedení určitých rejstříků na 

úrovni Unie. Tímto nejsou dotčeny úkoly 

vnitrostátních regulačních orgánů, které 

mají nejblíže k trhům elektronických 

komunikací a místním podmínkám. K 

plnění svých dodatečných úkolů a 

vzhledem ke zvyšující se váze úkolů 

souvisejících s obsahem oproti výlučně 

administrativním úkolům bude agentura 

potřebovat přiměřené finanční a lidské 

zdroje, jakož i nadále shromažďovat 

odborné znalosti vnitrostátních regulačních 

orgánů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Sdružení BEREC jakožto technický 

subjekt s odbornými znalostmi v oblasti 

elektronických komunikací, který je složen 

ze zástupců vnitrostátních regulačních 

orgánů a Komise, má nejlepší předpoklady 

k tomu, aby mu byly svěřeny úkoly, jako je 

například rozhodování o určitých 

záležitostech s přeshraničním rozměrem, 

přispění k účinným postupům na vnitřním 

trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních 

opatření (co se týká regulace trhu i 

přidělování uživatelských práv k 

rádiovému spektru), poskytování 

potřebných pokynů vnitrostátním 

regulačním orgánům s cílem zajistit 

společná kritéria a jednotný regulační 

přístup a vedení určitých rejstříků na 

úrovni Unie. Tímto nejsou dotčeny úkoly 

vnitrostátních regulačních orgánů, které 

mají nejblíže k trhům elektronických 

komunikací a místním podmínkám. K 

plnění svých úkolů bude agentura 

potřebovat přiměřené finanční a lidské 

zdroje, jakož i nadále shromažďovat 

odborné znalosti vnitrostátních regulačních 

orgánů. 

(10) Sdružení BEREC jakožto technický 

subjekt s odbornými znalostmi v oblasti 

elektronických komunikací, který je složen 

ze zástupců vnitrostátních regulačních 

orgánů a Komise, má nejlepší předpoklady 

k tomu, aby mu byly svěřeny úkoly, jako je 

například rozhodování o určitých 

záležitostech s přeshraničním rozměrem, 

přispění k účinným postupům na vnitřním 

trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních 

opatření (co se týká regulace trhu i 

přidělování uživatelských práv k 

rádiovému spektru), poskytování 

potřebných pokynů vnitrostátním 

regulačním orgánům s cílem zajistit 

společná kritéria a jednotný regulační 

přístup a vedení určitých rejstříků na 

úrovni Unie. Tímto nejsou dotčeny úkoly 

vnitrostátních regulačních orgánů, které 

mají nejblíže k trhům elektronických 

komunikací a místním podmínkám. K 

plnění svých úkolů potřebuje Úřad 

BEREC přiměřené finanční a lidské 

zdroje, jakož i nadále shromažďovat 

odborné znalosti vnitrostátních regulačních 

orgánů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(10) Sdružení BEREC jakožto technický 

subjekt s odbornými znalostmi v oblasti 

elektronických komunikací, který je složen 

ze zástupců vnitrostátních regulačních 

orgánů a Komise, má nejlepší předpoklady 

k tomu, aby mu byly svěřeny úkoly, jako je 

například rozhodování o určitých 

záležitostech s přeshraničním rozměrem, 

přispění k účinným postupům na vnitřním 

trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních 

opatření (co se týká regulace trhu i 

přidělování uživatelských práv k 

rádiovému spektru), poskytování 

potřebných pokynů vnitrostátním 

regulačním orgánům s cílem zajistit 

společná kritéria a jednotný regulační 

přístup a vedení určitých rejstříků na 

úrovni Unie. Tímto nejsou dotčeny úkoly 

vnitrostátních regulačních orgánů, které 

mají nejblíže k trhům elektronických 

komunikací a místním podmínkám. K 

plnění svých úkolů bude agentura 

potřebovat přiměřené finanční a lidské 

zdroje, jakož i nadále shromažďovat 

odborné znalosti vnitrostátních regulačních 

orgánů. 

(10) Sdružení BEREC jakožto technický 

subjekt s odbornými znalostmi v oblasti 

elektronických komunikací, který je složen 

ze zástupců vnitrostátních regulačních 

orgánů, má nejlepší předpoklady k tomu, 

aby mu byly svěřeny úkoly, jako je 

například rozhodování o určitých 

záležitostech s přeshraničním rozměrem, 

přispění k účinným postupům na vnitřním 

trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních 

opatření (co se týká regulace trhu i 

přidělování uživatelských práv k 

rádiovému spektru), poskytování 

potřebných pokynů vnitrostátním 

regulačním orgánům s cílem zajistit 

společná kritéria a jednotný regulační 

přístup a vedení určitých rejstříků na 

úrovni Unie. Tímto nejsou dotčeny úkoly 

vnitrostátních regulačních orgánů, které 

mají nejblíže k trhům elektronických 

komunikací a místním podmínkám. K 

plnění svých úkolů bude agentura 

potřebovat přiměřené finanční a lidské 

zdroje, jakož i nadále shromažďovat 

odborné znalosti vnitrostátních regulačních 

orgánů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Aby se zajistilo jednotné 

uplatňování právních předpisů v celé 

Unii, měl by být pomocí sdružení BEREC 

zaveden mechanismus jednotnosti pro 

spolupráci mezi vnitrostátními 

regulačními orgány. Tento mechanismus 

by se měl uplatnit zejména v případech, 

kdy má vnitrostátní regulační orgán 

v úmyslu přijmout opatření s právními 

důsledky, které by mohly vytvořit 
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překážku na vnitřním trhu nebo 

nedostatek právní jistoty pro společnou 

interpretaci právních předpisů Unie. Měl 

by být uplatněn v případech, kdy jakýkoli 

dotčený vnitrostátní regulační orgán 

požádá, aby byla taková věc projednána 

pomocí mechanismu jednotnosti, 

v případech přeshraničních sporů nebo na 

základě stížnosti podané přeshraničně 

fungujícím podnikem, který je takovými 

opatřeními dotčen. Tímto mechanismem 

by neměla být dotčena jiná opatření, která 

by Komise mohla přijmout při výkonu 

svých pravomocí podle Smluv. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Sdružení BEREC by mělo sloužit 

také jako fórum pro úvahy, výměnu 

názorů a poskytování poradenství 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 

v oblasti elektronických komunikací. 

Sdružení BEREC by tudíž mělo 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 

poskytovat poradenství na základě jejich 

žádosti nebo z vlastního podnětu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(11) Sdružení BEREC by mělo mít 

možnost spolupracovat s jinými 

institucemi, agenturami, úřady a poradními 

skupinami Unie (aniž by byla dotčena 

jejich úloha), zejména se Skupinou pro 

politiku rádiového spektra29, Evropskou 

radou pro ochranu údajů30, skupinou 

evropských regulačních orgánů pro 

audiovizuální mediální služby31 a 

Agenturou Evropské unie pro bezpečností 

sítí a informací32, jakož i se stávajícími 

výbory (např. Komunikačním výborem a 

Výborem pro rádiové spektrum). Sdružení 

BEREC by mělo mít možnost 

spolupracovat rovněž s příslušnými orgány 

třetích zemí, zejména regulačními orgány, 

které jsou příslušné v oblasti 

elektronických komunikací, a/nebo 

skupinami těchto orgánů, jakož i s 

mezinárodními organizacemi, je-li to při 

plnění jeho úkolů nezbytné. 

(11) Vzhledem ke stále se 

prohlubujícímu sbližování sektorů, které 

poskytují služby v oblasti elektronické 

komunikace, a k horizontální dimenzi 

otázek regulace, které se vztahují k jejich 

rozvoji, by mělo sdružení BEREC 

koordinovat práci a spolupracovat s jinými 

institucemi, agenturami, úřady a poradními 

skupinami Unie (aniž by byla dotčena 

jejich úloha), zejména se Skupinou pro 

politiku rádiového spektra29, Evropskou 

radou pro ochranu údajů30, skupinou 

evropských regulačních orgánů pro 

audiovizuální mediální služby31 , 

Agenturou Evropské unie pro bezpečnost 

sítí a informací32, sítí pro spolupráci v 

oblasti ochrany spotřebitele a evropskou 

normalizační organizací, jakož i se 

stávajícími výbory (např. Komunikačním 

výborem a Výborem pro rádiové 

spektrum). Sdružení BEREC by mělo mít 

možnost spolupracovat rovněž s 

příslušnými orgány třetích zemí, zejména 

regulačními orgány, které jsou příslušné v 

oblasti elektronických komunikací, a/nebo 

skupinami těchto orgánů, jakož i s 

mezinárodními organizacemi, je-li to při 

plnění jeho úkolů nezbytné. 

_________________ _________________ 

29 Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se 

zřizuje Skupina pro politiku rádiového 

spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49). 

29 Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se 

zřizuje Skupina pro politiku rádiového 

spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49). 

30 Zřízena podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

30 Zřízena podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

31 Směrnice [...]. 31 Směrnice [...]. 

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o 

Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí 

a informací (ENISA) a o zrušení nařízení 

(ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 

18.6.2013, s. 41). 

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o 

Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí 

a informací (ENISA) a o zrušení nařízení 

(ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 

18.6.2013, s. 41). 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) V porovnání se situací v minulosti, 

kdy souběžně fungovaly rada regulačních 

orgánů i řídící výbor, by existence jedné 

rady, která určuje obecné zaměření 

činností sdružení BEREC a rozhoduje o 

regulačních a provozních, jakož i o 

administrativních a rozpočtových 

záležitostech, měla pomoci zvýšit 

efektivnost, soudržnost a výkonnost 

agentury. Za tímto účelem by měla 

správní rada plnit příslušné funkce a měla 

by se kromě dvou zástupců Komise 

skládat z vedoucího či jiného člena 

kolektivního orgánu každého 

vnitrostátního regulačního orgánu, kteří 

jsou chráněni požadavky týkajícími se 

propuštění. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) V porovnání se situací v minulosti, 

kdy souběžně fungovaly rada regulačních 

orgánů i řídící výbor, by existence jedné 

rady, která určuje obecné zaměření 

činností sdružení BEREC a rozhoduje o 

regulačních a provozních, jakož i o 

administrativních a rozpočtových 

záležitostech, měla pomoci zvýšit 

(12) Správní rada by se měla zabývat 

příslušnými administrativními a 

rozpočtovými záležitostmi a kromě 

vedoucího či jiného člena kolektivního 

orgánu každého vnitrostátního regulačního 

orgánu by se měla skládat z jednoho 

zástupce Komise. 
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efektivnost, soudržnost a výkonnost 

agentury. Za tímto účelem by měla 

správní rada plnit příslušné funkce a měla 

by se kromě dvou zástupců Komise skládat 

z vedoucího či jiného člena kolektivního 

orgánu každého vnitrostátního regulačního 

orgánu, kteří jsou chráněni požadavky 

týkajícími se propuštění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) V porovnání se situací v minulosti, 

kdy souběžně fungovaly rada regulačních 

orgánů i řídící výbor, by existence jedné 

rady, která určuje obecné zaměření činností 

sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních 

a provozních, jakož i o administrativních a 

rozpočtových záležitostech, měla pomoci 

zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost 

agentury. Za tímto účelem by měla správní 

rada plnit příslušné funkce a měla by se 

kromě dvou zástupců Komise skládat z 

vedoucího či jiného člena kolektivního 

orgánu každého vnitrostátního regulačního 

orgánu, kteří jsou chráněni požadavky 

týkajícími se propuštění. 

(12) V porovnání se situací v minulosti, 

kdy souběžně fungovaly rada regulačních 

orgánů i řídící výbor, by existence jedné 

rady, která určuje obecné zaměření činností 

sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních 

a provozních, jakož i o administrativních a 

rozpočtových záležitostech, měla pomoci 

zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost 

agentury. Za tímto účelem by měla správní 

rada plnit příslušné funkce a měla by se 

skládat z vedoucího či jiného člena 

kolektivního orgánu každého vnitrostátního 

regulačního orgánu, kteří jsou chráněni 

požadavky týkajícími se propuštění. Kromě 

toho má Komise se svými dvěma zástupci 

právo se účastnit aktivit a schůzí správní 

rady s tím, že její hlasovací práva jsou 

omezena na administrativní a rozpočtové 

záležitosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) V porovnání se situací v minulosti, 

kdy souběžně fungovaly rada regulačních 

orgánů i řídící výbor, by existence jedné 

rady, která určuje obecné zaměření činností 

sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních 

a provozních, jakož i o administrativních a 

rozpočtových záležitostech, měla pomoci 

zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost 

agentury. Za tímto účelem by měla správní 

rada plnit příslušné funkce a měla by se 

kromě dvou zástupců Komise skládat z 

vedoucího či jiného člena kolektivního 

orgánu každého vnitrostátního regulačního 

orgánu, kteří jsou chráněni požadavky 

týkajícími se propuštění. 

(12) V porovnání se situací v minulosti, 

kdy souběžně fungovaly rada regulačních 

orgánů i řídící výbor, by existence jedné 

rady, která určuje obecné zaměření činností 

sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních 

a provozních, jakož i o administrativních a 

rozpočtových záležitostech, měla pomoci 

zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost 

agentury. Za tímto účelem by měla správní 

rada plnit příslušné funkce a měla by se 

skládat z vedoucího či jiného člena 

kolektivního orgánu každého vnitrostátního 

regulačního orgánu, kteří jsou chráněni 

požadavky týkajícími se propuštění. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  205 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) V porovnání se situací v minulosti, 

kdy souběžně fungovaly rada regulačních 

orgánů i řídící výbor, by existence jedné 

rady, která určuje obecné zaměření činností 

sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních 

a provozních, jakož i o administrativních a 

rozpočtových záležitostech, měla pomoci 

zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost 

agentury. Za tímto účelem by měla správní 

rada plnit příslušné funkce a měla by se 

kromě dvou zástupců Komise skládat z 

vedoucího či jiného člena kolektivního 

orgánu každého vnitrostátního regulačního 

orgánu, kteří jsou chráněni požadavky 

týkajícími se propuštění. 

(12) V porovnání se situací v minulosti, 

kdy souběžně fungovaly rada regulačních 

orgánů i řídící výbor, by existence jedné 

rady, která určuje obecné zaměření činností 

sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních 

a provozních, jakož i o administrativních a 

rozpočtových záležitostech, měla pomoci 

zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost 

agentury. Za tímto účelem by měla správní 

rada plnit příslušné funkce a měla by se 

kromě jednoho zástupce Komise skládat z 

vedoucího či jiného člena kolektivního 

orgánu každého vnitrostátního regulačního 

orgánu, kteří jsou chráněni požadavky 

týkajícími se propuštění. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V minulosti vykonával pravomoci 

orgánu oprávněného ke jmenování 

místopředseda řídícího výboru Úřadu 

BEREC. Správní rada nové agentury by 

měla přenést příslušné pravomoci orgánu 

oprávněného ke jmenování na výkonného 

ředitele, který by byl oprávněn přenést tyto 

pravomoci na další osoby. To by přispělo k 

účinnému řízení zaměstnanců sdružení 

BEREC a k zajištění toho, aby se řídící 

výbor, jakož i předseda a místopředseda 

mohli soustředit na své funkce. 

(13) V minulosti vykonával pravomoci 

orgánu oprávněného ke jmenování 

místopředseda řídícího výboru Úřadu 

BEREC. Správní rada nové agentury by 

měla přenést příslušné pravomoci orgánu 

oprávněného ke jmenování na generálního 

tajemníka, který by byl oprávněn přenést 

tyto pravomoci na další osoby. To by 

přispělo k účinnému řízení zaměstnanců 

sdružení BEREC a k zajištění toho, aby se 

řídící výbor, jakož i předseda a 

místopředseda mohli soustředit na své 

funkce. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  207 

Victor Negrescu 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) V minulosti bylo funkční období 

předsedy a místopředsedů rady regulačních 

orgánů jednoleté. Vzhledem k dodatečným 

úkolům, které byly sdružení BEREC 

přiděleny, a nutnosti zajistit roční a víceleté 

programování činností je nezbytné zajistit, 

aby předseda a místopředseda měli stálý a 

dlouhodobý mandát. 

(14) V minulosti bylo funkční období 

předsedy a místopředsedů rady regulačních 

orgánů jednoleté. Vzhledem k dodatečným 

úkolům, které byly sdružení BEREC 

přiděleny, a nutnosti zajistit roční a víceleté 

programování činností je nezbytné zajistit, 

aby předseda a místopředseda měli stálý a 

dlouhodobý mandát s tím, že každý rok 

bude jejich činnost zhodnocena ve zprávě. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  208 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) V minulosti bylo funkční období 

předsedy a místopředsedů rady regulačních 

orgánů jednoleté. Vzhledem k dodatečným 

úkolům, které byly sdružení BEREC 

přiděleny, a nutnosti zajistit roční a víceleté 

programování činností je nezbytné zajistit, 

aby předseda a místopředseda měli stálý a 

dlouhodobý mandát. 

(14) V minulosti bylo funkční období 

předsedy a místopředsedů rady regulačních 

orgánů jednoleté. Vzhledem k dodatečným 

úkolům, které byly sdružení BEREC 

přiděleny, a nutnosti zajistit roční a víceleté 

programování činností činí funkční období 

předsedy a místopředsedy dva roky. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  209 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Řádná zasedání správní rady by se 

měla konat alespoň dvakrát ročně. 

Vzhledem k minulým zkušenostem a 

posílené úloze sdružení BEREC mohou 

být případně zapotřebí dodatečná zasedání 

správní rady. 

(15) Správní rada by měla každý měsíc 

uspořádat schůzi, na níž by informovala o 

dosažených výsledcích. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  210 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 
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které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl 

dostatečně dlouhý mandát v zájmu 

zajištění stability a provádění dlouhodobé 

strategie agentury. 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC a který bude 

jmenován na dva a půl roku. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  211 

Patrizia Toia 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl 

dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění 

stability a provádění dlouhodobé strategie 

agentury. 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. Evropský parlament by měl 

kandidátovi k nastoupení do úřadu udělit 

souhlas. V minulosti bylo funkční období 

správního ředitele Úřadu BEREC tříleté. Je 

nutné, aby výkonný ředitel měl dostatečně 

dlouhý mandát v zájmu zajištění stability a 

provádění dlouhodobé strategie agentury. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. Je nutné, aby výkonný ředitel 

měl dostatečně dlouhý mandát v zájmu 

zajištění stability a provádění dlouhodobé 

strategie agentury. 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

generálního tajemníka, který bude 

právním zástupcem sdružení BEREC. 

Správní rada by jej měla jmenovat ze 

seznamu vypracovaného Radou, s cílem 

svěřit mu vysokou míru legitimity opírající 

se o členské státy. Je nutné, aby generální 

tajemník měl dostatečně dlouhý mandát v 

zájmu zajištění stability a provádění 

dlouhodobé strategie agentury. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  213 

Victor Negrescu 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl 

dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl 

dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění 
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stability a provádění dlouhodobé strategie 

agentury. 

stability a provádění dlouhodobé strategie 

agentury, který by neměl překročit pět let. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl 

dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění 

stability a provádění dlouhodobé strategie 

agentury. 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování agentury a plnění úkolů, které jí 

byly přiděleny, má úloha ředitele, který 

bude právním zástupcem Úřadu BEREC. 

Správní rada by jej měla jmenovat na 

základě otevřeného a transparentního 

výběrového řízení, aby bylo zaručeno 

důsledné posouzení uchazečů a vysoká 

míra nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby ředitel měl dostatečně 

dlouhý mandát v zájmu zajištění stability a 

provádění dlouhodobé strategie Úřadu 

BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  215 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 
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by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl 

dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění 

stability a provádění dlouhodobé strategie 

agentury. 

by jej měla jmenovat na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl 

dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění 

stability a provádění dlouhodobé strategie 

agentury. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl 

dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění 

stability a provádění dlouhodobé strategie 

agentury. 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování sdružení BEREC a plnění 

úkolů, které mu byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude jeho 

právním zástupcem. Správní rada by jej 

měla jmenovat ze seznamu vypracovaného 

vnitrostátními regulačními orgány na 

základě otevřeného a transparentního 

výběrového řízení, aby bylo zaručeno 

důsledné posouzení uchazečů a vysoká 

míra nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl 

dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění 

stability a provádění dlouhodobé strategie 

agentury. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  217 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, 

správní rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. K zajištění 

vyváženého přístupu by pracovní skupiny 

měli koordinovat a řídit zaměstnanci 

sdružení BEREC. Předem by měly být 

vypracovány seznamy způsobilých 

odborníků, aby bylo zajištěno rychlé 

zřízení určitých pracovních skupin, 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících 
se regulace trhu a přidělování 

uživatelských práv k rádiovému spektru, a 

to vzhledem k lhůtám stanoveným pro tyto 

postupy. 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím odborných pracovních 

skupin, proto by rada regulačních orgánů 

měla být pověřena zřizováním pracovních 

skupin a jmenováním spolupředsedů. 

Předem by měly být vypracovány seznamy 

způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno 

rychlé zřízení určitých pracovních skupin, 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 

časově vymezenými postupy. Mělo by se 

zabránit jakémukoli střetu zájmů členů 

pracovních skupin či pozorovatelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, správní 

rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. K zajištění 

vyváženého přístupu by pracovní skupiny 

měli koordinovat a řídit zaměstnanci 

sdružení BEREC. Předem by měly být 

vypracovány seznamy způsobilých 

odborníků, aby bylo zajištěno rychlé 

zřízení určitých pracovních skupin, 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, správní 

rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. K zajištění 

vyváženého přístupu by pracovní skupiny 

měli koordinovat a řídit zaměstnanci 

sdružení BEREC. Předem by měly být 

vypracovány seznamy způsobilých 

odborníků, aby bylo zajištěno rychlé 

zřízení určitých pracovních skupin, 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 



 

AM\1122719CS.docx 37/140 PE602.937v01-00 

 CS 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu a přidělování uživatelských 

práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k 

lhůtám stanoveným pro tyto postupy. 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu a přidělování uživatelských 

práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k 

lhůtám stanoveným pro tyto postupy. 

Seznamy způsobilých odborníků 

pracovních skupin spolu s jejich 

prohlášeními o zájmech by měly být 

zveřejněny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  219 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, správní 

rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. K zajištění 

vyváženého přístupu by pracovní skupiny 

měli koordinovat a řídit zaměstnanci 

sdružení BEREC. Předem by měly být 

vypracovány seznamy způsobilých 

odborníků, aby bylo zajištěno rychlé 

zřízení určitých pracovních skupin, 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu a přidělování uživatelských 

práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k 

lhůtám stanoveným pro tyto postupy. 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, správní 

rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. K zajištění 

vyváženého přístupu a rovnoprávného 

zohlednění veškerých názorů a příspěvků 

vnitrostátních regulačních orgánů by 

pracovní skupiny měli koordinovat a řídit 

zaměstnanci sdružení BEREC. Předem by 

měly být vypracovány seznamy 

způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno 

rychlé zřízení určitých pracovních skupin, 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu a přidělování uživatelských 

práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k 

lhůtám stanoveným pro tyto postupy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, správní 

rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. K zajištění 

vyváženého přístupu by pracovní skupiny 

měli koordinovat a řídit zaměstnanci 

sdružení BEREC. Předem by měly být 

vypracovány seznamy způsobilých 

odborníků, aby bylo zajištěno rychlé 

zřízení určitých pracovních skupin, 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu a přidělování uživatelských 

práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k 

lhůtám stanoveným pro tyto postupy. 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, správní 

rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. K zajištění 

vyváženého přístupu by pracovní skupiny 

měli koordinovat a řídit zaměstnanci 

sdružení BEREC. Předem by měly být 

vypracovány seznamy způsobilých 

odborníků, aby bylo zajištěno rychlé 

zřízení určitých pracovních skupin, 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu, a to vzhledem k lhůtám 

stanoveným pro tyto postupy. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  221 

Victor Negrescu 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, správní 

rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. K zajištění 

vyváženého přístupu by pracovní skupiny 

měli koordinovat a řídit zaměstnanci 

sdružení BEREC. Předem by měly být 

vypracovány seznamy způsobilých 

odborníků, aby bylo zajištěno rychlé 

zřízení určitých pracovních skupin, 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, správní 

rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. K zajištění 

zeměpisně vyváženého přístupu by 

pracovní skupiny měli koordinovat a řídit 

zaměstnanci sdružení BEREC. Předem by 

měly být vypracovány seznamy 

způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno 

rychlé zřízení určitých pracovních skupin, 
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zejména pracovních skupin v souvislosti s 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu a přidělování uživatelských 

práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k 

lhůtám stanoveným pro tyto postupy. 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu a přidělování uživatelských 

práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k 

lhůtám stanoveným pro tyto postupy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Jelikož je sdružení BEREC 

příslušné k přijímání rozhodnutí se 

závazným účinkem, je nezbytné, aby 

fyzické nebo právnické osoby, na něž se 

rozhodnutí sdružení BEREC vztahuje 

nebo kterých se týká, měly právo podat 

odvolání odvolacímu senátu, který je 

součástí agentury, je však nezávislý na její 

správní a regulační struktuře. Jelikož 

rozhodnutí vydaná odvolacím senátem 

mají mít právní účinky vůči třetím 

osobám, je možno podat Tribunálu žalobu 

na přezkoumání jejich zákonnosti. V 

zájmu zajištění jednotných podmínek, 

pokud jde o jednací řád odvolacího 

senátu, by měly být Komisi svěřeny 

prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 

měly být vykonávány v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/201133. 

vypouští se 

_________________  

33 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 

13). 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Jelikož je sdružení BEREC 

příslušné k přijímání rozhodnutí se 

závazným účinkem, je nezbytné, aby 

fyzické nebo právnické osoby, na něž se 

rozhodnutí sdružení BEREC vztahuje 

nebo kterých se týká, měly právo podat 

odvolání odvolacímu senátu, který je 

součástí agentury, je však nezávislý na její 

správní a regulační struktuře. Jelikož 

rozhodnutí vydaná odvolacím senátem 

mají mít právní účinky vůči třetím 

osobám, je možno podat Tribunálu žalobu 

na přezkoumání jejich zákonnosti. V 

zájmu zajištění jednotných podmínek, 

pokud jde o jednací řád odvolacího 

senátu, by měly být Komisi svěřeny 

prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 

měly být vykonávány v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/201133. 

vypouští se 

_________________  

33 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Jelikož je sdružení BEREC 

příslušné k přijímání rozhodnutí se 

závazným účinkem, je nezbytné, aby 

fyzické nebo právnické osoby, na něž se 

rozhodnutí sdružení BEREC vztahuje 

nebo kterých se týká, měly právo podat 

odvolání odvolacímu senátu, který je 

součástí agentury, je však nezávislý na její 

správní a regulační struktuře. Jelikož 

rozhodnutí vydaná odvolacím senátem 

mají mít právní účinky vůči třetím 

osobám, je možno podat Tribunálu žalobu 

na přezkoumání jejich zákonnosti. V 

zájmu zajištění jednotných podmínek, 

pokud jde o jednací řád odvolacího 

senátu, by měly být Komisi svěřeny 

prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 

měly být vykonávány v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/201133. 

(18) Sdružení BEREC není příslušné k 

přijímání rozhodnutí se závazným 

účinkem. 

_________________  

33 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  225 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Jelikož je sdružení BEREC 

příslušné k přijímání rozhodnutí se 

(18) Jelikož je sdružení BEREC 

příslušné k přijímání rozhodnutí se 
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závazným účinkem, je nezbytné, aby 

fyzické nebo právnické osoby, na něž se 

rozhodnutí sdružení BEREC vztahuje nebo 

kterých se týká, měly právo podat odvolání 

odvolacímu senátu, který je součástí 

agentury, je však nezávislý na její správní a 

regulační struktuře. Jelikož rozhodnutí 

vydaná odvolacím senátem mají mít právní 

účinky vůči třetím osobám, je možno podat 

Tribunálu žalobu na přezkoumání jejich 

zákonnosti. V zájmu zajištění jednotných 

podmínek, pokud jde o jednací řád 

odvolacího senátu, by měly být Komisi 

svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/201133. 

závazným účinkem, je nezbytné, aby 

fyzické nebo právnické osoby, na něž se 

rozhodnutí sdružení BEREC vztahuje nebo 

kterých se týká, měly právo podat odvolání 

odvolacímu senátu, který je součástí 

agentury, je však nezávislý na její správní a 

regulační struktuře. Jelikož rozhodnutí 

vydaná odvolacím senátem mají mít právní 

účinky vůči třetím osobám, je možno podat 

Tribunálu žalobu na přezkoumání jejich 

zákonnosti. 

_________________  

33 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  226 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Jelikož je sdružení BEREC 

příslušné k přijímání rozhodnutí se 

závazným účinkem, je nezbytné, aby 

fyzické nebo právnické osoby, na něž se 

rozhodnutí sdružení BEREC vztahuje nebo 

kterých se týká, měly právo podat odvolání 

odvolacímu senátu, který je součástí 

agentury, je však nezávislý na její správní a 

regulační struktuře. Jelikož rozhodnutí 

vydaná odvolacím senátem mají mít právní 

(18) Jelikož je sdružení BEREC 

příslušné k přijímání rozhodnutí se 

závazným účinkem, je nezbytné, aby 

fyzické nebo právnické osoby, na něž se 

rozhodnutí sdružení BEREC vztahuje nebo 

kterých se týká, měly právo podat odvolání 

odvolacímu senátu, který je součástí 

agentury a který by měl být nezávislý na 

její správní a regulační struktuře. Jelikož 

rozhodnutí vydaná odvolacím senátem 
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účinky vůči třetím osobám, je možno podat 

Tribunálu žalobu na přezkoumání jejich 

zákonnosti. V zájmu zajištění jednotných 

podmínek, pokud jde o jednací řád 

odvolacího senátu, by měly být Komisi 

svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/201133. 

mají mít právní účinky vůči třetím osobám, 

je možno podat Tribunálu žalobu na 

přezkoumání jejich zákonnosti. V zájmu 

zajištění jednotných podmínek, pokud jde 

o jednací řád odvolacího senátu, by měly 

být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 

Tyto pravomoci by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/201133. 

_________________ _________________ 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19a) Úřad BEREC by měl mít k 

dispozici dostatečné množství finančních 

prostředků a lidských zdrojů, aby mohl 

plnit své úkoly. Při plánování zdrojů 

Úřadu BEREC by měl být řádně 

zohledněn vyšší počet úkolů svěřených 

sdružení BEREC a složitost úkolů, které 

jsou od Úřadu BEREC požadovány. 

Složení lidských zdrojů Úřadu BEREC by 

mělo navíc zohlednit potřebu dostatečné 

rovnováhy mezi dočasnými zaměstnanci a 

externími pracovníky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19b) Dne 24. února 2011 byla mezi 

Úřadem Sdružení evropských regulačních 

orgánů v oblasti elektronických 

komunikací (Úřadem BEREC) a vládou 

Lotyšské republiky uzavřena dohoda o 

sídle. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Aby byla zaručena autonomie 

sdružení BEREC, mělo by mít sdružení 

vlastní rozpočet, přičemž největší část 

rozpočtu tvoří v zásadě příspěvek Unie. 

Financování sdružení BEREC by mělo být 

schváleno rozpočtovým orgánem, jak je 

stanoveno v bodě 31 interinstitucionální 

dohody o rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení35. 

(20) Aby byla zaručena autonomie a 

nezávislost Úřadu BEREC, měl by mít 

Úřad vlastní rozpočet, přičemž největší 

část rozpočtu tvoří v zásadě příspěvek 

Unie. Rozpočet by měl zohlednit 

dodatečné úkoly, které mu byly svěřeny, a 

posílenou úlohu Úřadu BEREC a 

sdružení BEREC. Financování sdružení 

BEREC by mělo být schváleno 

rozpočtovým orgánem, jak je stanoveno v 

bodě 31 interinstitucionální dohody o 

rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení35. 

_________________ _________________ 

35 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. 

prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o 

rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení (Úř. věst. C 373, 

20.12.2013, s. 1). 

35 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. 

prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o 

rozpočtové kázni, spolupráci v 

rozpočtových záležitostech a řádném 

finančním řízení (Úř. věst. C 373, 

20.12.2013, s. 1). 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Sdružení BEREC by mělo být 

nezávislé, co se týká provozních a 

technických záležitostí, a mělo disponovat 

právní, správní a finanční autonomií. Za 

tímto účelem je nutné a vhodné, aby bylo 

sdružení BEREC institucí Unie s právní 

subjektivitou, která vykonává svěřené 

pravomoci. 

(21) Sdružení BEREC by mělo být 

nezávislé, co se týká provozních a 

technických záležitostí, a mělo by 

disponovat právní, správní a finanční 

autonomií. Mělo by rovněž působit jako 

styčný orgán pro vnitrostátní regulační 

orgány s cílem zajistit dlouhodobý právní 

rámec. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  231 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Sdružení BEREC by mělo být 

nezávislé, co se týká provozních a 

technických záležitostí, a mělo disponovat 

právní, správní a finanční autonomií. Za 

tímto účelem je nutné a vhodné, aby bylo 

sdružení BEREC institucí Unie s právní 

subjektivitou, která vykonává svěřené 

pravomoci. 

(netýká se českého znění)   

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 22 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Jako decentralizovaná agentura 

Unie by sdružení BEREC mělo působit v 

mezích svého mandátu a stávajícího 

institucionálního rámce. Nemělo by se mít 

za to, že reprezentuje postoj Unie vůči 

vnější veřejnosti nebo že zavazuje Unii k 

právním povinnostem. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Jako decentralizovaná agentura 

Unie by sdružení BEREC mělo působit v 

mezích svého mandátu a stávajícího 

institucionálního rámce. Nemělo by se mít 

za to, že reprezentuje postoj Unie vůči 

vnější veřejnosti nebo že zavazuje Unii k 

právním povinnostem. 

(22) Sdružení BEREC by mělo jakožto 

nezávislá agentura působit v mezích svého 

mandátu. Nemělo by se mít za to, že 

reprezentuje postoj Unie vůči vnější 

veřejnosti nebo že zavazuje Unii k právním 

povinnostem. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  234 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) V zájmu dalšího rozšíření 

jednotného uplatňování ustanovení 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace v oblasti působnosti sdružení 

BEREC by možnost účastnit se činnosti 

nové agentury měly mít i regulační orgány 

(23) V zájmu dalšího rozšíření 

jednotného uplatňování ustanovení 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace by možnost účastnit se 

činnosti sdružení BEREC a Úřadu 

BEREC měly mít i vnitrostátní regulační 
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třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti 

elektronických komunikací a které 

uzavřely s Unií dohody za tímto účelem, 

zejména orgány států EHP/ESVO a 

kandidátských zemí. 

orgány třetích zemí, které jsou příslušné v 

oblasti elektronických komunikací, 

zejména ty, které uzavřely s Unií dohody 

za tímto účelem, například orgány států 

EHP/ESVO a kandidátských zemí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) V zájmu dalšího rozšíření 

jednotného uplatňování ustanovení 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace v oblasti působnosti sdružení 

BEREC by možnost účastnit se činnosti 

nové agentury měly mít i regulační orgány 

třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti 

elektronických komunikací a které 

uzavřely s Unií dohody za tímto účelem, 

zejména orgány států EHP/ESVO a 

kandidátských zemí. 

(23) V zájmu dalšího rozšíření 

jednotného uplatňování ustanovení 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace by možnost účastnit se 

činnosti sdružení BEREC a Úřadu 

BEREC měly mít i regulační orgány 

třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti 

elektronických komunikací a které 

uzavřely s Unií dohody za tímto účelem, 

zejména orgány států EHP/ESVO a 

kandidátských zemí. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) V zájmu dalšího rozšíření 

jednotného uplatňování ustanovení 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace v oblasti působnosti sdružení 

BEREC by možnost účastnit se činnosti 

nové agentury měly mít i regulační orgány 

třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti 

(23) V zájmu dalšího rozšíření 

jednotného uplatňování ustanovení 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace v oblasti působnosti sdružení 

BEREC by možnost účastnit se jeho 

činnosti měly mít i regulační orgány třetích 

zemí, které jsou příslušné v oblasti 
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elektronických komunikací a které 

uzavřely s Unií dohody za tímto účelem, 

zejména orgány států EHP/ESVO a 

kandidátských zemí. 

elektronických komunikací a které 

uzavřely s Unií dohody za tímto účelem, 

zejména orgány států EHP/ESVO a 

kandidátských zemí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  237 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Sdružení BEREC by mělo mít 

možnost vykonávat ve své oblasti 

působnosti komunikační činnosti, jež by 

neměly narušovat plnění hlavních úkolů 

sdružení BEREC a měly by být prováděny 

v souladu s příslušnými plány pro 

sdělování a šíření informací, které přijala 

správní rada. Obsah a provádění 

komunikační strategie sdružení BEREC by 

měly být soudržné, relevantní a 

koordinované se strategiemi a činnostmi 

Komise a ostatních orgánů s cílem 

zohlednit širší obraz Unie. 

(24) Sdružení BEREC, podporováno 

Úřadem BEREC, by mělo mít možnost 

vykonávat ve své oblasti působnosti 

komunikační činnosti, jež by neměly 

narušovat plnění hlavních úkolů sdružení 

BEREC. Komunikační činnost Úřadu 

BEREC by měla být prováděna v souladu 

s příslušnými plány pro sdělování a šíření 

informací přijatými správní radou. Obsah 

a provádění komunikační strategie Úřadu 

BEREC by měly být soudržné, relevantní a 

koordinované se strategiemi a činnostmi 

Komise a ostatních orgánů s cílem 

zohlednit širší obraz Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Sdružení BEREC by mělo mít 

možnost vykonávat ve své oblasti 

působnosti komunikační činnosti, jež by 

neměly narušovat plnění hlavních úkolů 

sdružení BEREC a měly by být prováděny 

(24) Sdružení BEREC by mělo mít 

možnost vykonávat ve své oblasti 

působnosti komunikační činnosti, jež by 

neměly narušovat plnění hlavních úkolů 

sdružení BEREC a měly by být prováděny 
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v souladu s příslušnými plány pro 

sdělování a šíření informací, které přijala 

správní rada. Obsah a provádění 

komunikační strategie sdružení BEREC by 

měly být soudržné, relevantní a 

koordinované se strategiemi a činnostmi 

Komise a ostatních orgánů s cílem 

zohlednit širší obraz Unie. 

v souladu s příslušnými plány pro 

sdělování a šíření informací, které přijala 

správní rada. Obsah a provádění 

komunikační strategie sdružení BEREC by 

měly být soudržné, objektivní, relevantní a 

koordinované se strategiemi a činnostmi 

Komise a ostatních orgánů s cílem 

zohlednit širší obraz Unie. 

Or. el 

Pozměňovací návrh  239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Za účelem účinného plnění svých 

úkolů by mělo být sdružení BEREC 

oprávněno vyžádat si od Komise, od 

vnitrostátních regulačních orgánů a v 

krajním případě od ostatních orgánů a 

podniků veškeré potřebné informace. 

Žádosti o informace by měly být přiměřené 

a neměly by adresáty neúnosně zatěžovat. 

Vnitrostátní regulační orgány, které mají k 

trhům elektronických komunikací nejblíže, 

by měly spolupracovat se sdružením 

BEREC a poskytovat mu včasné a přesné 

informace, aby bylo zajištěno, že sdružení 

BEREC je schopno plnit svůj mandát. 

Sdružení BEREC by mělo rovněž sdílet s 

Komisí a vnitrostátními regulačními 

orgány potřebné informace, a to na základě 

zásady loajální spolupráce. 

(25) Za účelem účinného plnění svých 

úkolů by mělo být sdružení BEREC 

oprávněno vyžádat si od Komise, od 

vnitrostátních regulačních orgánů, a bude-

li to pro plnění jeho úkolů nutné, od 

ostatních orgánů a podniků veškeré 

potřebné informace. Žádosti o informace 

by měly být přiměřené a neměly by 

adresáty neúnosně zatěžovat. Za tímto 

účelem by mělo sdružení BEREC zřídit 

společný informační a komunikační 

systém, aby se zamezilo duplicitě žádostí 

o informace a usnadnila komunikace 

mezi všemi zapojenými orgány. 

Vnitrostátní regulační orgány, které mají k 

trhům elektronických komunikací nejblíže, 

by měly spolupracovat se sdružením 

BEREC a poskytovat mu včasné a přesné 

informace, aby bylo zajištěno, že sdružení 

BEREC je schopno plnit svůj mandát. 

Sdružení BEREC by mělo rovněž sdílet s 

Komisí a vnitrostátními regulačními 

orgány potřebné informace, a to na základě 

zásady loajální spolupráce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  240 



 

PE602.937v01-00 50/140 AM\1122719CS.docx 

CS 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Nástupcem Úřadu BEREC, který 

byl zřízen nařízením (ES) č. 1211/2009 

jako subjekt Společenství s právní 

subjektivitou, je sdružení BEREC, pokud 

jde o veškeré vlastnictví, dohody, právní 

závazky, pracovní smlouvy, finanční 

závazky a odpovědnost. Sdružení BEREC 

by mělo převzít zaměstnance Úřadu 

BEREC, jejichž práva a povinnosti by 

neměly být dotčeny, 

(28) Nástupcem Úřadu, který byl zřízen 

nařízením (ES) č. 1211/2009 jako subjekt 

Společenství s právní subjektivitou, je 

Úřad BEREC, pokud jde o veškeré 

vlastnictví, dohody, právní závazky, 

pracovní smlouvy, finanční závazky a 

odpovědnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Nástupcem Úřadu BEREC, který 

byl zřízen nařízením (ES) č. 1211/2009 

jako subjekt Společenství s právní 

subjektivitou, je sdružení BEREC, pokud 

jde o veškeré vlastnictví, dohody, právní 

závazky, pracovní smlouvy, finanční 

závazky a odpovědnost. Sdružení BEREC 

by mělo převzít zaměstnance Úřadu 

BEREC, jejichž práva a povinnosti by 

neměly být dotčeny, 

(28) Úřad BEREC, který byl zřízen 

nařízením (ES) č. 1211/2009 jako subjekt 

Společenství s právní subjektivitou, by měl 

úzce spolupracovat se sdružením BEREC, 

pokud jde o veškeré vlastnictví, dohody, 

právní závazky, pracovní smlouvy, 

finanční závazky a odpovědnost. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se Sdružení evropských 

regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací (dále jen 

„sdružení BEREC“). 

1. Zřizuje se Sdružení evropských 

regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací (dále jen 

„sdružení BEREC“) a „Úřad BEREC“. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se Sdružení evropských 

regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací (dále jen 

„sdružení BEREC“). 

1. Zřizuje se Sdružení evropských 

regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací (dále jen 

„sdružení BEREC“) a Úřad BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  244 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sdružení BEREC působí v oblasti 

působnosti směrnice [...], směrnice 

2002/58/ES, nařízení (ES) č. 531/2012, 

nařízení (EU) 2015/2120 a rozhodnutí 

243/2012/EU36 (program politiky 

rádiového spektra). 

Sdružení BEREC působí v oblasti 

působnosti směrnice [...], směrnice 

2002/58/ES, nařízení (ES) č. 531/2012, 

nařízení (EU) 2015/2120 a rozhodnutí č. 

243/2012/EU36 (program politiky 

rádiového spektra) a jakéhokoli dalšího 

aktu Unie, který stanoví nové úkoly 

a pravomoci.. 

_________________ _________________ 

36 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 36 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
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Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 

2012 o vytvoření víceletého programu 

politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 

21.3.2012, s. 7). 

Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 

2012 o vytvoření víceletého programu 

politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 

21.3.2012, s. 7). 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento dodatek má zajistit, aby nařízení obstálo i v budoucnu. 

 

Pozměňovací návrh  245 

Rolandas Paksas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle 

jako vnitrostátní regulační orgány, na něž 

se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení 

BEREC zejména zajišťuje jednotné 

uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v odstavci 2, a přispívá 

tak k rozvoji vnitřního trhu. Sdružení 

BEREC podporuje rovněž přístup k 

datovému připojení s velmi vysokou 

kapacitou a jeho využívání, hospodářské 

soutěže při poskytování sítí a služeb 

elektronických komunikací a přiřazených 

zařízení a zájmů občanů Unie. 

3. Sdružení BEREC přispívá k 

dosažení cílů vnitrostátních regulačních a 

dalších příslušných orgánů, na něž se 

odkazuje v článku 3 směrnice („kodex 

elektronických komunikací“). Sdružení 

BEREC zejména spolupracuje s 

vnitrostátními regulačními orgány na 

zajišťování jednotného regulačního 

přístupu k uplatňování předpisového 

rámce pro elektronické komunikace v 

oblasti působnosti uvedené v odstavci 2, a 

přispívá tak k rozvoji vnitřního trhu. 

Sdružení BEREC podporuje rovněž přístup 

k datovému připojení s velmi vysokou 

kapacitou, investice do něj a jeho 

využívání, hospodářskou soutěž při 

poskytování sítí a služeb elektronických 

komunikací a přiřazených zařízení a zájmy 

občanů Unie, včetně dlouhodobých zájmů 

spotřebitelů a podniků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  246 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle 

jako vnitrostátní regulační orgány, na něž 

se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení 

BEREC zejména zajišťuje jednotné 

uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v odstavci 2, a přispívá 

tak k rozvoji vnitřního trhu. Sdružení 

BEREC podporuje rovněž přístup k 

datovému připojení s velmi vysokou 

kapacitou a jeho využívání, hospodářské 

soutěže při poskytování sítí a služeb 

elektronických komunikací a přiřazených 

zařízení a zájmů občanů Unie. 

3. Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle 

jako vnitrostátní regulační orgány, na něž 

se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení 

BEREC zejména zajišťuje jednotné 

uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v odstavci 2, a přispívá 

tak k rozvoji harmonizovaného vnitřního 

trhu. Sdružení BEREC podporuje rovněž 

nediskriminační nakládání s provozem při 

poskytování služeb přístupu k internetu; 

otevřený přístup k internetu; přístup k 

datovému připojení s velmi vysokou 

kapacitou a jeho využívání, hospodářskou 

soutěž při poskytování sítí a služeb 

elektronických komunikací a přiřazených 

zařízení a zájmy občanů Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění stávajícího znění s nařízením (EU) č. 2015/2120. 

 

Pozměňovací návrh  247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle 

jako vnitrostátní regulační orgány, na něž 

se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení 

BEREC zejména zajišťuje jednotné 

uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v odstavci 2, a přispívá 

tak k rozvoji vnitřního trhu. Sdružení 

BEREC podporuje rovněž přístup k 

datovému připojení s velmi vysokou 

3. K hlavním cílům sdružení BEREC 

patří zajistit jednotné uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace v oblasti působnosti uvedené 

v odstavci 2 a přispívat k rozvoji vnitřního 

trhu, a tím i k dosahování cílů uvedených 

v článku 3 směrnice, mezi něž patří 

podporovat přístup k datovému připojení 

s velmi vysokou kapacitou a jeho 

využívání, hospodářskou soutěž při 
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kapacitou a jeho využívání, hospodářské 

soutěže při poskytování sítí a služeb 

elektronických komunikací a přiřazených 

zařízení a zájmů občanů Unie. 

poskytování sítí a služeb elektronických 

komunikací a přiřazených zařízení a zájmy 

občanů Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  248 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Sdružení BEREC vykonává své 

úkoly nezávisle, nestranně 

a transparentně a vychází z odborných 

znalostí vnitrostátních regulačních 

orgánů. Každý členský stát zajistí, aby 

vnitrostátní regulační orgány byly 

vybaveny odpovídajícími finančními a 

lidskými zdroji nezbytnými k zapojení se 

do činností sdružení BEREC a aby se 

jejich zástupci povinně účastnili schůzí 

pořádaných sdružením BEREC. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba zajistit nezávislost tohoto technického subjektu s cílem dosáhnout kýžených výsledků. 

Tato nezávislost nemůže být pouze deklarovaná, je třeba ji podpořit nezbytnými prostředky. 

 

Pozměňovací návrh  249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Sdružení BEREC vykonává úkoly 

nezávisle, nestranně a transparentně. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) napomáhat a radit Komisi a 

vnitrostátním regulačním orgánům a 

spolupracovat s nimi, a to na žádost či z 

vlastního podnětu, pokud jde o jakékoli 

technické záležitosti spadající do jeho 

mandátu, a na žádost napomáhat a radit 

Evropskému parlamentu a Radě; 

a) napomáhat a radit Komisi 

a vnitrostátním regulačním orgánům 

a spolupracovat s nimi, a to na žádost či 

z vlastního podnětu, pokud jde o jakékoli 

technické záležitosti spadající do jeho 

mandátu, a na žádost nebo z vlastního 

podnětu poskytovat stanoviska či 

doporučení Evropskému parlamentu, Radě 

a Komisi k jakýmkoli záležitostem 

týkajícím se účelu, za kterým bylo zřízeno; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) napomáhat a radit Komisi a 

vnitrostátním regulačním orgánům a 

spolupracovat s nimi, a to na žádost či z 

vlastního podnětu, pokud jde o jakékoli 

technické záležitosti spadající do jeho 

mandátu, a na žádost napomáhat a radit 

Evropskému parlamentu a Radě; 

a) napomáhat a radit Komisi a 

vnitrostátním regulačním orgánům a 

spolupracovat s nimi, a to na žádost či z 

vlastního podnětu, pokud jde o jakékoli 

technické záležitosti spadající do jeho 

mandátu, a na žádost napomáhat a radit 

Evropskému parlamentu a Radě; 

podporovat hospodářskou soutěž a 

investice; chránit konečné uživatele; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  252 
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Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) napomáhat a radit Komisi a 

vnitrostátním regulačním orgánům a 

spolupracovat s nimi, a to na žádost či z 

vlastního podnětu, pokud jde o jakékoli 

technické záležitosti spadající do jeho 

mandátu, a na žádost napomáhat a radit 

Evropskému parlamentu a Radě; 

a) napomáhat a radit Komisi, 

Evropskému parlamentu, Radě 

a vnitrostátním regulačním orgánům 

a spolupracovat s nimi, a to na žádost či 

z vlastního podnětu, pokud jde o jakékoli 

technické záležitosti spadající do jeho 

mandátu; 

Or. en 

Odůvodnění 

Spolunormotvůrci by měli mít rovné podmínky a přístup ke stejné technické odbornosti. 

 

Pozměňovací návrh  253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) napomáhat a radit Komisi a 

vnitrostátním regulačním orgánům a 

spolupracovat s nimi, a to na žádost či z 

vlastního podnětu, pokud jde o jakékoli 

technické záležitosti spadající do jeho 

mandátu, a na žádost napomáhat a radit 

Evropskému parlamentu a Radě; 

a) napomáhat a radit vnitrostátním 

regulačním orgánům a spolupracovat s 

nimi, a to na žádost či z vlastního podnětu, 

pokud jde o jakékoli technické záležitosti 

spadající do jeho mandátu, a na žádost 

napomáhat a radit Komisi, Evropskému 

parlamentu a Radě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  254 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové) 



 

AM\1122719CS.docx 57/140 PE602.937v01-00 

 CS 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) radit Evropskému parlamentu, 

Radě a Komisi, a to na žádost nebo 

z vlastního podnětu, pokud jde o výsledek 

analýzy dopadů regulace jakékoli 

záležitosti týkající se dynamiky vnitřního 

trhu v jeho oblastech působnosti; 

Or. en 

Odůvodnění 

Nezbytná změna k zaručení toho, aby se rozhodnutí opírala o řádné údaje a analýzy. 

 

Pozměňovací návrh  255 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) radit Evropskému parlamentu, 

Radě a Komisi, a to na žádost či z 

vlastního podnětu, pokud jde o dopady 

regulace jakékoli záležitosti týkající se 

celkové dynamiky digitálních trhů; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) vydávat vnitrostátním regulačním 

orgánům doporučení a osvědčené postupy 

ohledně veškerých technických záležitostí 

spadajících do jeho mandátu s cílem 

podporovat lepší a jednotné uplatňování; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) napomáhat, radit Evropskému 

parlamentu a Radě, mimo jiné 

prostřednictvím zpráv, a to na 

odůvodněnou žádost či z vlastního 

podnětu, pokud jde o jakékoli záležitosti 

týkající se elektronických komunikací v 

rámci jeho oblasti působnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  258 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) jakožto poradní orgán napomáhat 

Komisi, pokud jde o přípravu a přijímání 

právních aktů v oblasti elektronických 

komunikací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vydávat rozhodnutí týkající se: vypouští se 

– vymezení nadnárodních trhů v souladu  
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s článkem 63 směrnice, 

– šablony obsahu smlouvy v souladu s 

článkem 95 směrnice; 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  260 

Rolandas Paksas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vydávat rozhodnutí týkající se: vypouští se 

– vymezení nadnárodních trhů v souladu 

s článkem 63 směrnice, 

 

– šablony obsahu smlouvy v souladu s 

článkem 95 směrnice; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – odrážka 2 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – – regulačních záležitostí, které by 

mohly vytvářet překážky na vnitřním trhu 

nebo které jsou předmětem rozdílného 

uplatňování právního rámce 

vnitrostátními regulačními orgány nebo 

jinými věcně příslušnými orgány 

v souladu s čl. 1 odst. 2, pouze: 

 a) v případech přeshraničních sporů, při 

kterých příslušné vnitrostátní regulační 

orgány během období 3 měsíců 

nedokázaly dosáhnout shody, poté, co byl 

dotyčný případ postoupen poslednímu 

z těchto regulačních orgánů; 
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 b) na žádost příslušného vnitrostátního 

regulačního orgánu; 

 c) na základě stížnosti podané podnikem, 

který poskytuje sítě nebo služby v oblasti 

elektronických komunikací. 

 Rozhodnutí se přijme dvoutřetinovou 

většinou členů rady v co nejkratší době od 

postoupení záležitosti, nejdéle však do čtyř 

měsíců, s výjimkou mimořádných 

okolností. Rozhodnutí uvedené v prvním 

pododstavci musí být odůvodněné, musí 

být zasláno dotčeným vnitrostátním 

regulačním orgánům a je pro ně závazné. 

 O rozhodnutí podle prvního pododstavce 

informuje předseda rady bez zbytečného 

odkladu vnitrostátní regulační orgány. 

Uvědomí o něm i Komisi. Rozhodnutí se 

bezodkladně zveřejní na webové stránce 

sdružení BEREC; 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba zavést mechanismus jednotnosti podobný tomu, který byl zaveden nařízením 

o všeobecné ochraně údajů, aby byla zajištěna jednotná interpretace unijního práva 

a umožněna rychlá reakce sdružení BEREC, pokud se činnosti vnitrostátních regulačních 

orgánů rozcházejí a negativně ovlivňují fungování vnitřního trhu. 

 

Pozměňovací návrh  262 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – odrážka 2 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – konsolidace vnitřního trhu 

elektronických komunikací v souladu s 

článkem 32 směrnice a jednotného 

uplatňování nápravných opatření v 

souladu s článkem 33 směrnice; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Stávající systém sdružení BEREC (přesněji rada regulačních orgánů) pouze vydává 

stanoviska, protože nemá právní subjektivitu a není subjektem Společenství (tím je Úřad 

BEREC). Má-li být jeho působnost rozšířena do podoby plnohodnotné agentury, je logické, 

aby mu byly uděleny rozhodovací pravomoci v klíčových regulačních záležitostech, jako je 

analýza trhu, určování významné tržní síly a nápravná opatření. Pokud však žádný záměr 

udělit mu takové pravomoci neexistuje, je jeho přeměna na agenturu zbytečná. 

 

Pozměňovací návrh  263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) vypracovat ekonomický model s 

cílem napomoci Komisi při stanovování 

maximálních sazeb za ukončení volání v 

Unii v souladu s článkem 73 směrnice; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  264 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – odrážka 1 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – – k jednotnému uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace, 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že harmonizace je jedním z předních cílů stávajících politik, rozšiřuje tato 

pasáž nabídku dostupných nástrojů. 
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Pozměňovací návrh  265 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – odrážka 7 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – – k nediskriminačnímu nakládání 

s provozem při poskytování služeb 

přístupu k internetu v souladu 

s nařízením (EU) 2015/2120, 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění znění s nařízením (EU) č. 2015/2120. 

 

Pozměňovací návrh  266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) sleduje a koordinuje činnost 

vnitrostátních regulačních orgánů při 

uplatňování nařízení (EU) č. 531/2012, 

zejména co se týká poskytování 

regulovaných roamingových služeb za 

vnitrostátní ceny v zájmu koncových 

uživatelů; 

a) sleduje a koordinuje činnost 

vnitrostátních regulačních orgánů při 

uplatňování nařízení (EU) č. 531/2012, 

zejména co se týká poskytování 

regulovaných roamingových služeb za 

vnitrostátní ceny v zájmu koncových 

uživatelů, vývoje maloobchodních 

a velkoobchodních poplatků za 

roamingové služby a transparentnosti 

a srovnatelnosti tarifů v souladu 

s článkem 19 nařízení (EU) č. 531/2012; 

Or. en 

Odůvodnění 

Řádné a jednotné uplatňování nařízení č. 531/2012 bude z velké části záviset na 

transparentnosti a vývoji nákladů specifických pro roaming. Sdružení BEREC by proto mělo 

zajistit, aby byly náklady v celé Unii vyhodnocovány jednotným způsobem. 
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Pozměňovací návrh  267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) sleduje vývoj na trhu, vyhodnocuje 

potřebné inovace v oblasti předpisů 

a koordinuje činnosti mezi vnitrostátními 

regulačními orgány, aby byl umožněn 

vývoj nových inovativních služeb v oblasti 

elektronických komunikací a zajištěna 

konvergence zejména v oblastech 

standardizace, číslování a přidělování 

spektra; 

Or. en 

Odůvodnění 

Již nyní přistupují členské státy rozdílně např. k přidělování zdrojů číslování nebo spektra, 

aby umožnily internet věcí, a proto je nezbytné, aby sdružení BEREC zaujalo proaktivní 

přístup, pokud jde o sledování nového vývoje na trhu, a koordinovalo opatření. 

 

Pozměňovací návrh  268 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – odrážka 1 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – – o praktikách na trhu, jež by 

mohly mít negativní dopad na 

nediskriminační přístup k internetu, 

otevřený internet a práva spotřebitelů, a o 

nekalých praktikách, 

Or. en 

Odůvodnění 

Sladění znění s nařízením (EU) č. 2015/2120. 
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Pozměňovací návrh  269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– o vývoji maloobchodních a 

velkoobchodních cen za roamingové 

služby a o transparentnosti a srovnatelnosti 

tarifů v souladu s článkem 19 nařízení 

(EU) č. 531/2012, 

– o vývoji maloobchodních 

a velkoobchodních cen za roamingové 

služby a o transparentnosti a srovnatelnosti 

tarifů v souladu s článkem 19 nařízení 

(EU) č. 531/2012, a je-li to nutné, 

předkládá doporučení Komisi, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) poskytuje rámec, v němž mohou 

vnitrostátní regulační orgány 

spolupracovat, a podporuje spolupráci 

mezi vnitrostátními regulačními orgány 

v těch oblastech, které na unijní úrovni 

stále nejsou harmonizovány. Sdružení 

BEREC náležitě zohlední výsledky takové 

spolupráce při formulování svých 

stanovisek, doporučení a rozhodnutí. 

Bude-li se sdružení BEREC domnívat, že 

pro takovou spolupráci jsou zapotřebí 

závazná pravidla, předloží Komisi vhodná 

doporučení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) vede rejstřík: vypouští se 

– podniků zajišťujících sítě nebo 

poskytujících služby elektronických 

komunikací v souladu s článkem 12 

směrnice. – Sdružení BEREC vydává 

rovněž standardizovaná prohlášení o 

oznámeních podniků v souladu s článkem 

14 směrnice, 

 

– čísel s právem na extrateritoriální 

používání v souladu s článkem 87 

směrnice; 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) zahájí iniciativu v oblasti inovace 

dat, aby se modernizovalo, koordinovalo 

a standardizovalo shromažďování údajů 

vnitrostátními regulačními orgány. Aniž 

jsou dotčena práva duševního vlastnictví 

a požadovaná úroveň důvěrnosti, zveřejní 

se tyto údaje na webové stránce sdružení 

BEREC a na evropském portálu veřejně 

přístupných dat, a to v otevřeném, 

opakovaně použitelném a strojově 

čitelném formátu; 

Or. en 

Odůvodnění 

Mnoho vnitrostátních regulačních orgánů je zapojeno do rozličných monitorovacích iniciativ 

a shromažďování údajů za účelem informování veřejnosti o kvalitě služeb, zavádění 
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širokopásmových sítí a přidělování spektra. Proto je potřeba tyto iniciativy koordinovat 

a zpřístupnit je v otevřeném datovém formátu. 

 

Pozměňovací návrh  273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) spolupracuje se sítí pro spolupráci 

v oblasti ochrany spotřebitele 

a relevantními vnitrostátními příslušnými 

orgány ohledně záležitostí týkajících 

se poskytování služeb elektronických 

komunikací, jež by mohly ovlivnit zájmy 

spotřebitelů ve více členských státech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) hodnotí provádění a vývoj, pokud 

jde o zrušení poplatků za roaming v Unii, 

zejména tím, že sleduje výkyvy cen tarifů 

na vnitrostátních trzích po 15. červnu 

2017 v souladu s nařízením (EU) 2017/... 

[kterým se mění nařízení (EU) č. 

531/2012, pokud jde o pravidla pro 

velkoobchodní trhy s roamingem] a 

nařízením (EU) č. 2015/2120; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Úkoly sdružení BEREC se zveřejní 

na webové stránce a náležitě se aktualizují 

podle nově zadaných úkolů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Aniž by bylo dotčeno dodržování 

příslušných právních předpisů Unie, plní 

vnitrostátní regulační orgány veškerá 

rozhodnutí a zohledňují co nejvíce 

veškerá stanoviska, pokyny, doporučení a 

osvědčené postupy přijaté sdružením 

BEREC s cílem zajistit jednotné 

uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v čl. 1 odst. 2. 

3. Aniž by bylo dotčeno dodržování 

příslušných právních předpisů Unie, 

zohledňují vnitrostátní regulační orgány 

stanoviska, pokyny, doporučení a 

osvědčené postupy přijaté sdružením 

BEREC s cílem zajistit správné 

uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v čl. 1 odst. 2.  

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Aniž by bylo dotčeno dodržování 

příslušných právních předpisů Unie, plní 

vnitrostátní regulační orgány veškerá 

rozhodnutí a zohledňují co nejvíce veškerá 

stanoviska, pokyny, doporučení a 

osvědčené postupy přijaté sdružením 

3. Aniž by bylo dotčeno dodržování 

příslušných právních předpisů Unie, 

zohledňují vnitrostátní regulační orgány 

veškerá stanoviska, pokyny, doporučení a 

osvědčené postupy přijaté sdružením 

BEREC s cílem zajistit jednotné 
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BEREC s cílem zajistit jednotné 

uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v čl. 1 odst. 2. 

uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v čl. 1 odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  278 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Aniž by bylo dotčeno dodržování 

příslušných právních předpisů Unie, plní 

vnitrostátní regulační orgány veškerá 

rozhodnutí a zohledňují co nejvíce veškerá 

stanoviska, pokyny, doporučení a 

osvědčené postupy přijaté sdružením 

BEREC s cílem zajistit jednotné 

uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v čl. 1 odst. 2. 

3. Aniž by bylo dotčeno dodržování 

příslušných právních předpisů Unie, 

zohledňují vnitrostátní regulační orgány a 

Komise co nejvíce veškerá stanoviska, 

pokyny, doporučení a osvědčené postupy 

přijaté sdružením BEREC s cílem zajistit 

jednotné uplatňování předpisového rámce 

pro elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v čl. 1 odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  279 

Patrizia Toia 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Sdružení BEREC vykonává své 

úkoly nezávisle, nestranně, transparentně 

a včas. Sdružení BEREC zajistí, aby byly 

veřejnosti a všem zainteresovaným 

stranám poskytovány náležité, objektivní, 

spolehlivé a snadno přístupné informace, 

zejména o výsledcích jeho práce. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  280 

Patrizia Toia 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 3 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Sdružení BEREC podporuje 

spolupráci mezi vnitrostátními 

regulačními orgány a mezi těmito orgány 

a Komisí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  281 

Rolandas Paksas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Je-li to nezbytné k dosažení cílů 

stanovených v tomto nařízení a plnění jeho 

úkolů, může sdružení BEREC 

spolupracovat s příslušnými institucemi, 

agenturami, úřady a poradními skupinami 

Unie, s příslušnými orgány třetích zemí 

a/nebo s mezinárodními organizacemi v 

souladu s článkem 26. 

4. Je-li to nezbytné k dosažení cílů 

stanovených v tomto nařízení a plnění jeho 

úkolů, může sdružení BEREC případně 

vést konzultace s příslušnými 

vnitrostátními orgány a příslušnými 

zúčastněnými stranami a spolupracovat s 

příslušnými institucemi, agenturami, úřady 

a poradními skupinami Unie, s příslušnými 

orgány třetích zemí a/nebo s 

mezinárodními organizacemi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  282 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Je-li to nezbytné k dosažení cílů 

stanovených v tomto nařízení a plnění jeho 

úkolů, může sdružení BEREC 

spolupracovat s příslušnými institucemi, 

agenturami, úřady a poradními skupinami 

Unie, s příslušnými orgány třetích zemí 

a/nebo s mezinárodními organizacemi v 

souladu s článkem 26. 

4. Je-li to nezbytné k dosažení cílů 

stanovených v tomto nařízení a plnění jeho 

úkolů, může sdružení BEREC 

spolupracovat s příslušnými institucemi, 

agenturami, úřady a poradními skupinami 

Unie, s příslušnými orgány členských 

států, třetích zemí a/nebo s vnitrostátními 

či mezinárodními organizacemi v souladu 

s článkem 26. 

Or. en 

Odůvodnění 

Odstranění omezení spolupráce sdružení BEREC. 

 

Pozměňovací návrh  283 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Je-li to nezbytné k dosažení cílů 

stanovených v tomto nařízení a plnění jeho 

úkolů, může sdružení BEREC 

spolupracovat s příslušnými institucemi, 

agenturami, úřady a poradními skupinami 

Unie, s příslušnými orgány třetích zemí 

a/nebo s mezinárodními organizacemi v 

souladu s článkem 26. 

4. Je-li to nezbytné k dosažení cílů 

stanovených v tomto nařízení a plnění jeho 

úkolů, spolupracuje sdružení BEREC s 

příslušnými institucemi, agenturami, úřady 

a poradními skupinami Unie, s příslušnými 

orgány třetích zemí a/nebo s 

mezinárodními organizacemi v souladu s 

článkem 26. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  284 

Rolandas Paksas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 4a. Sdružení BEREC může případně 

vést konzultace se zúčastněnými stranami 

a umožnit jim, aby v přiměřené lhůtě 

vyjádřily své připomínky. Aniž je dotčen 

článek 28, výsledky konzultace sdružení 

BEREC zveřejní. Tyto konzultace se v 

rámci rozhodovacího procesu uskuteční 

co nejdříve. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  285 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Sdružení BEREC vykonává své 

úkoly nezávisle, nestranně a bez 

zbytečných průtahů a zajišťuje při tom 

transparentnost rozhodovacího procesu. 

Sdružení BEREC rovněž zajistí, aby byly 

veřejnosti a zainteresovaným stranám 

poskytovány objektivní, spolehlivé a 

snadno přístupné informace týkající se 

všech fází pracovního procesu sdružení 

BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  286 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Sdružení BEREC může uspořádat 

veřejnou konzultaci se všemi 

zainteresovanými stranami a umožnit jim, 

aby v přiměřené lhůtě vyjádřily své 
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připomínky. Sdružení BEREC výsledky 

takových konzultací zveřejní. 

Or. en 

Odůvodnění 

Transparentnost a řádné konzultace jsou nutnými předpoklady kvalitní činnosti sdružení 

BEREC. 

 

Pozměňovací návrh  287 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Sdružení BEREC konzultuje před 

přijetím rozhodnutí, zpráv či jiných druhů 

veřejných dokumentů se zainteresovanými 

stranami a umožní jim, aby své 

připomínky vyjádřily v přiměřené lhůtě, 

která se stanoví podle složitosti dané věci 

a která není kratší než 30 dní. Aniž je 

dotčen článek 28, sdružení BEREC 

výsledky připomínkového řízení zveřejní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  288 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4c. Aniž je dotčen článek 21 a články 

následující, využívá sdružení BEREC 

odborných znalostí vnitrostátních 

regulačních orgánů a své úkoly vykonává 

ve spolupráci s těmito orgány a Komisí. 

BEREC podporuje spolupráci mezi všemi 

vnitrostátními regulačními orgány a mezi 
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těmito orgány a Komisí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  289 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2a  

 Organizace sdružení BEREC 

 Sdružení BEREC se skládá z: 

 a) rady regulačních orgánů, 

 b) kontaktní sítě, 

 c) odborných pracovních skupin (dále jen 

„pracovních skupin“). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2a  

 Organizace sdružení BEREC 

 Sdružení BEREC se skládá z: 

 a) rady regulačních orgánů, 

 b) kontaktní sítě, 

 c) pracovních skupin. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  291 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2b  

 Složení rady regulačních orgánů 

 1. Rada regulačních orgánů se skládá z 

jednoho člena za každý členský stát. Tato 

osoba je vedoucím pracovníkem nebo 

jiným vysoce postaveným zástupcem 

vnitrostátního regulačního orgánu 

zřízeného v členském státě, který je 

primárně příslušný pro dohled nad 

běžným fungováním trhů se sítěmi a 

službami elektronických komunikací. 

 V členských státech, v nichž je podle 

směrnice [...] („kodex elektronických 

komunikací“) odpovědný více než jeden 

vnitrostátní regulační orgán, se tyto 

orgány dohodnou na společném zástupci 

a zajistí se mezi nimi potřebná 

koordinace. 

 2. Při provádění úkolů, které jsou jí 

svěřeny tímto nařízením, jedná rada 

regulačních orgánů nezávisle. 

 Členové rady regulačních orgánů 

nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 

žádné vlády, Komise ani jiného veřejného 

nebo soukromého subjektu. 

 3. Vnitrostátní regulační orgány jmenují 

jednoho náhradního člena na vysoké 

úrovni za každý členský stát. 

 4. Komise se účastní zasedání rady 

regulačních orgánů jako pozorovatel a je 

zastoupena na odpovídající vysoké úrovni. 

 5. V konkrétních případech může rada 

regulačních orgánů k účasti na zasedání 

přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, 

jejíž názor může být relevantní. 

Or. en 
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Odůvodnění 

(Viz znění čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1211/2009.) 

 

Pozměňovací návrh  292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2b  

 Úkoly Úřadu BEREC 

 Úřad BEREC plní zejména tyto úkoly: 

 a) poskytuje sdružení BEREC odbornou a 

administrativní podporu; 

 b) shromažďuje údaje od vnitrostátních 

regulačních orgánů, provádí jejich 

výměnu a předává je podle úkolů sdružení 

BEREC stanovených v článku 2; 

 c) v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. ad) šíří 

osvědčené regulační postupy mezi 

vnitrostátními regulačními orgány; 

 d) pomáhá při přípravě činnosti a 

poskytuje další podporu k zajištění 

hladkého fungování rady regulačních 

orgánů, kontaktní sítě a pracovních 

skupin; 

 e) účastní se činností pracovních skupin, 

a to na základě rozhodnutí jejich 

spolupředsedů; 

 f) pomáhá při přípravě a poskytuje další 

podporu k zajištění hladkého fungování 

správní rady; 

 g) pomáhá sdružení BEREC při veřejných 

konzultacích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  293 

Evžen Tošenovský 
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Návrh nařízení 

Článek 2 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2c  

 Zasedání a pravidla hlasování rady 

regulačních orgánů 

 1. Zasedání rady regulačních orgánů 

svolává předseda a jako řádná zasedání se 

konají alespoň čtyřikrát ročně. 

Mimořádná zasedání se svolávají rovněž 

z podnětu předsedy, na žádost Komise 

nebo na žádost alespoň třetiny členů rady 

regulačních orgánů. Pořad jednání 

stanoví předseda a zveřejní jej. 

 2. Je-li to zapotřebí za účelem ochrany 

nezávislosti sdružení BEREC nebo 

zabránění střetům zájmů, může předseda 

rozhodnout, že některé body budou 

projednávány bez účasti pozorovatelů. 

 3. Nestanoví-li toto nařízení nebo jiné 

právní akty Unie jinak, usnáší se rada 

regulačních orgánů dvoutřetinovou 

většinou svých členů. Každý člen nebo 

náhradník má jeden hlas. Rozhodnutí 

rady regulačních orgánů se zveřejňují 

a uvedou se v nich výhrady vnitrostátních 

regulačních orgánů, pokud o to dotčený 

orgán požádá. 

 4. Rada regulačních orgánů přijímá 

a zveřejňuje svůj jednací řád. Jednací řád 

podrobně stanoví postup při hlasování, 

včetně podmínek, za kterých smí jeden 

člen jednat jménem jiného člena, pravidla 

pro usnášeníschopnost a lhůty pro 

oznamování konání zasedání. Tento 

jednací řád také zajistí, aby členové rady 

regulačních orgánů dostávali úplný pořad 

jednání a předlohy návrhů v předstihu 

před každým zasedáním, a měli tak 

možnost navrhovat změny před 

hlasováním. Jednací řád může mimo jiné 

stanovit postup pro hlasování 

v naléhavých případech a další praktická 

opatření pro fungování rady regulačních 
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orgánů. 

Or. en 

Odůvodnění 

(Viz znění čl. 4 odst. 6, čl. 4 odst. 9 a čl. 4 odst. 10 nařízení (ES) č. 1211/2009.) 

 

Pozměňovací návrh  294 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 d (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2d  

 Úkoly rady regulačních orgánů 

 1. Rada regulačních orgánů plní úkoly 

sdružení BEREC stanovené v článku 2 

a přijímá veškerá rozhodnutí vztahující se 

k organizaci činnosti sdružení BEREC. 

 2. Rada regulačních orgánů může 

přijímat jednomyslně jménem sdružení 

BEREC rozhodnutí ohledně toho, zda se 

zhostí dalších konkrétních úkolů 

uvedených v čl. 2 odst. 2a . 

 3. Rada regulačních orgánů přijímá 

jménem sdružení BEREC v souladu 

s článkem 27 zvláštní opatření týkající se 

práva na přístup k dokumentům, které má 

v držení sdružení BEREC. 

 4. Rada regulačních orgánů poskytuje 

Úřadu BEREC poradenství týkající se 

jeho odborné a administrativní podpory 

pro sdružení BEREC. 

 5. Rada regulačních orgánů přijme po 

konzultaci se zainteresovanými subjekty 

v souladu s čl. 2 odst. 4a roční pracovní 

program sdružení BEREC, a to před 

koncem roku předcházejícího roku, na 

který se tento program vztahuje. 

Neprodleně po jeho přijetí předá rada 

regulačních orgánů tento roční pracovní 

program Evropskému parlamentu, Radě 
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a Komisi. 

 6. Rada regulačních orgánů přijme 

výroční zprávu o činnosti sdružení 

BEREC a každý rok do 15. června ji předá 

Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru. 

 7. Evropský parlament může přizvat 

předsedu či místopředsedu rady 

regulačních orgánů, jehož nezávislost 

plně respektuje, aby před jeho příslušným 

výborem učinil prohlášení o relevantních 

otázkách týkajících se činnosti sdružení 

BEREC a zodpověděl otázky poslanců. 

Or. en 

Odůvodnění 

(Viz znění čl. 5 odst. 1, 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1211/2009.) 

 

Pozměňovací návrh  295 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 e (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2e  

 Kontaktní síť 

 1. Kontaktní síť se skládá ze zástupců 

vnitrostátních regulačních orgánů 

členských států a zástupců Komise, Úřadu 

BEREC a regulačních orgánů třetích 

zemí. 

 2. Kontaktní síť poskytuje radě 

regulačních orgánů pomoc při plnění 

jejích úkolů, zejména tím, že provádí 

nezbytné přípravy pro zasedání rady 

regulačních orgánů, například 

zpracovává dokumenty vytvořené 

pracovními skupinami. 

 3. Rada regulačních orgánů přijme 

jednací řád, který stanoví praktická 
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opatření pro fungování kontaktní sítě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  296 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 f (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2f  

 Fungování pracovních skupin 

 1. Je-li to odůvodněné, a zejména za 

účelem provádění ročního pracovního 

programu sdružení BEREC, může rada 

regulačních orgánů zřídit potřebné 

pracovní skupiny. 

 2. Členy pracovních skupin jmenují 

vnitrostátní regulační orgány. Činnosti 

pracovních skupin se účastní také 

zástupci Komise, Úřadu BEREC a 

regulačních orgánů třetích zemí. 

 Rada regulačních orgánů může v 

konkrétních případech, je-li to nezbytné, 

přizvat k účasti v pracovních skupinách 

jednotlivé odborníky uznané jako 

kompetentní v příslušné oblasti. 

 3. Je-li to zapotřebí k zachování 

nezávislosti sdružení BEREC nebo k 

zabránění střetům zájmů, mohou 

spolupředsedové rozhodnout, že některé 

body budou projednávány bez účasti 

odborníků z Komise, regulačních orgánů 

třetích zemí a dalších přizvaných 

subjektů. 

 4. Rada regulačních orgánů jmenuje do 

každé pracovní skupiny dva spolupředsedy 

z různých vnitrostátních regulačních 

orgánů, pokud si mimořádné a dočasné 

okolnosti nevyžádají jiná opatření. 

 5. Rada regulačních orgánů přijme 

jednací řád, který stanoví praktická 
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opatření pro fungování pracovních 

skupin. 

Or. en 

Odůvodnění 

(Viz pozměňovací návrh k článku 10 – pracovní skupiny.) 

 

Pozměňovací návrh  297 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Článek 2 g (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2g  

 Úkoly Úřadu BEREC 

 Úřad BEREC plní zejména tyto úkoly: 

 a) poskytuje sdružení BEREC odbornou a 

administrativní podporu; 

 b) shromažďuje údaje od vnitrostátních 

regulačních orgánů, provádí jejich 

výměnu a předává je podle úkolů sdružení 

BEREC stanovených v článku 2; 

 c) na základě těchto údajů vypracovává 

pravidelní návrhy zpráv o konkrétních 

aspektech vývoje na evropském trhu v 

oblasti telekomunikací, jako např. zprávy 

o roamingu a o srovnávání, které 

předkládá sdružení BEREC; 

 d) v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. ad) šíří 

osvědčené regulační postupy mezi 

vnitrostátními regulačními orgány; 

 e) pomáhá při přípravě činnosti a 

poskytuje další podporu k zajištění 

hladkého fungování rady regulačních 

orgánů, kontaktní sítě a pracovních 

skupin; 

 f) účastní se technických činností 

pracovních skupin, a to na základě 

rozhodnutí jejich spolupředsedů; 
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 g) pomáhá při přípravě a poskytuje další 

podporu k zajištění hladkého fungování 

správní rady; 

 h) pomáhá sdružení BEREC při veřejných 

konzultacích. 

Or. en 

Odůvodnění 

(Viz znění čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1211/2009.) 

 

Pozměňovací návrh  298 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

–  výkonného ředitele, který plní 

povinnosti stanovené v článku 9, 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– výkonného ředitele, který plní 

povinnosti stanovené v článku 9, 

– generálního tajemníka, který plní 

povinnosti stanovené v článku 9, 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– výkonného ředitele, který plní 

povinnosti stanovené v článku 9, 

– ředitele, který plní povinnosti 

stanovené v článku 9, 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  301 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– pracovních skupin – odborných pracovních skupin, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– a odvolacího senátu. vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu a dvou zástupců 

Komise, přičemž všichni mají hlasovací 

právo. Každý vnitrostátní regulační orgán 

Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu, přičemž všichni 

mají hlasovací právo. Každý vnitrostátní 

regulační orgán odpovídá za navržení 
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odpovídá za navržení příslušného zástupce, 

kterým je vedoucí nebo členové 

kolektivního orgánu vnitrostátního 

regulačního orgánu. 

příslušného zástupce, kterým je vedoucí 

nebo členové kolektivního orgánu 

vnitrostátního regulačního orgánu. 

Zástupci Komise se účastní jednání, 

přičemž mají právo hlasovat o 

administrativních záležitostech, ale 

nemají právo hlasovat o regulačních 

záležitostech, jak je uvedeno v článku 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Má-li být zajištěna nezávislost sdružení BEREC, znamená to, že nesmí vyhledávat ani přijímat 

pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu s výkonnou pravomocí. Správní rada sdružení 

BEREC by měla být složena pouze ze zástupců nezávislých orgánů, přičemž Komise má právo 

účastnit se činností a její hlasovací právo je omezeno na administrativní záležitosti. 

 

Pozměňovací návrh  304 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu a dvou zástupců 

Komise, přičemž všichni mají hlasovací 

právo. Každý vnitrostátní regulační orgán 

odpovídá za navržení příslušného zástupce, 

kterým je vedoucí nebo členové 

kolektivního orgánu vnitrostátního 

regulačního orgánu. 

Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu a jednoho 

zástupce Komise bez hlasovacího práva. 

Každý vnitrostátní regulační orgán 

odpovídá za navržení příslušného zástupce, 

kterým je vedoucí nebo členové 

kolektivního orgánu vnitrostátního 

regulačního orgánu. Komise je zastoupena 

na odpovídající úrovni. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu a dvou zástupců 

Komise, přičemž všichni mají hlasovací 

právo. Každý vnitrostátní regulační orgán 

odpovídá za navržení příslušného zástupce, 

kterým je vedoucí nebo členové 

kolektivního orgánu vnitrostátního 

regulačního orgánu. 

Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu, přičemž všichni 

mají hlasovací právo. Každý vnitrostátní 

regulační orgán odpovídá za navržení 

příslušného zástupce, kterým je vedoucí 

nebo členové kolektivního orgánu 

vnitrostátního regulačního orgánu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  306 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu a dvou zástupců 

Komise, přičemž všichni mají hlasovací 

právo. Každý vnitrostátní regulační orgán 

odpovídá za navržení příslušného zástupce, 

kterým je vedoucí nebo členové 

kolektivního orgánu vnitrostátního 

regulačního orgánu. 

Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu a jednoho 

zástupce Komise, přičemž všichni mají 

hlasovací právo. Každý vnitrostátní 

regulační orgán odpovídá za navržení 

příslušného zástupce, kterým je vedoucí 

nebo členové kolektivního orgánu 

vnitrostátního regulačního orgánu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu a dvou zástupců 

Komise, přičemž všichni mají hlasovací 

právo. Každý vnitrostátní regulační orgán 

odpovídá za navržení příslušného zástupce, 

kterým je vedoucí nebo členové 

kolektivního orgánu vnitrostátního 

Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu a jednoho 

zástupce Komise, přičemž všichni mají 

hlasovací právo. Každý vnitrostátní 

regulační orgán odpovídá za navržení 

příslušného zástupce, kterým je vedoucí 

nebo členové kolektivního orgánu 
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regulačního orgánu. vnitrostátního regulačního orgánu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  308 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Vnitrostátní regulační orgány 

států Evropského hospodářského prostoru 

(EHP) a zemí, které jsou kandidáty na 

přistoupení k Evropské unii, mají status 

pozorovatele a jsou zastoupeny na 

příslušné úrovni. Sdružení BEREC může 

pozvat další odborníky a pozorovatele, aby 

se účastnili jeho zasedání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  309 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Členové správní rady jednají na 

základě objektivních důvodů, v zájmu 

Unie a snížení roztříštěnosti trhu s cílem 

vytvořit jednotný trh v oblasti 

telekomunikací. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 4 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Seznam členů správní rady spolu s 

jejich prohlášeními o zájmech se 

zveřejňuje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  311 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Správní rada: 1. Správní rada odpovídá za plnění 

úkolů sdružení BEREC stanovených v 

článku 2, a to tím, že přijímá veškerá 

potřebná rozhodnutí a poskytuje 

poradenství výkonnému řediteli. Při těchto 

činnostech se opírá také o práci 

vykonávanou pracovními skupinami. 
Správní rada: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) určuje obecné zaměření činností 

sdružení BEREC a přijímá každoročně 

jednotný programový dokument sdružení 

BEREC dvoutřetinovou většinou hlasů 

svých členů s hlasovacím právem, a to s 

přihlédnutím ke stanovisku Komise a v 

souladu s článkem 15; 

a) určuje obecné zaměření činností 

sdružení BEREC a přijímá každoročně 

jednotný programový dokument sdružení 

BEREC jednomyslným schválením svých 

členů s hlasovacím právem, a to s 

přihlédnutím ke stanovisku Komise a v 

souladu s článkem 15; 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) schvaluje dvoutřetinovou většinou 

svých členů s hlasovacím právem roční 

rozpočet sdružení BEREC a vykonává 

další funkce v souvislosti s rozpočtem 

sdružení BEREC podle kapitoly III; 

b) schvaluje jednomyslným 

schválením svých členů s hlasovacím 

právem roční rozpočet sdružení BEREC a 

vykonává další funkce v souvislosti s 

rozpočtem sdružení BEREC podle kapitoly 

III; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) schvaluje a posuzuje souhrnnou 

výroční zprávu o činnosti sdružení BEREC 

a zasílá zprávu i své hodnocení do 1. 

července každého roku Evropskému 

parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 

dvoru. Souhrnná výroční zpráva o činnosti 

se zveřejní; 

c) schvaluje a posuzuje souhrnnou 

výroční zprávu o činnosti sdružení BEREC 

a zasílá zprávu i své hodnocení do 1. 

července každého roku Evropskému 

parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 

dvoru. Výroční zprávu o činnosti sdružení 

BEREC předloží výkonný ředitel 

Parlamentu a Radě na veřejném zasedání. 

Souhrnná výroční zpráva o činnosti se 

zveřejní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  315 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 5 – odst. 1 – písm. m 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

m) jmenuje výkonného ředitele a 

podle okolností prodlužuje jeho funkční 

období nebo jej odvolává z funkce v 

souladu s článkem 22; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. m 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

m) jmenuje výkonného ředitele a podle 

okolností prodlužuje jeho funkční období 

nebo jej odvolává z funkce v souladu s 

článkem 22; 

m) jmenuje generálního tajemníka a 

podle okolností prodlužuje jeho funkční 

období nebo jej odvolává z funkce v 

souladu s článkem 22; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. n 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

n) na základě služebního řádu a 

pracovního řádu ostatních zaměstnanců 

jmenuje účetního, který je při plnění svých 

povinností naprosto nezávislý. Sdružení 

BEREC může účetním sdružení BEREC 

jmenovat účetního Komise; 

n) na základě služebního řádu a 

pracovního řádu ostatních zaměstnanců 

jmenuje účetního, který je při plnění svých 

povinností naprosto nezávislý. Úřad 

BEREC může jmenovat účetního, který je 

účetním jiného subjektu Unie. Úřad 

BEREC se také může dohodnout s Komisí, 

že účetní Komise jedná rovněž jako účetní 

Úřadu BEREC. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. o 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

o) jmenuje členy odvolacího senátu; vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  319 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může 

správní rada rozhodnout o dočasném 

pozastavení přenesení pravomocí orgánu 

oprávněného ke jmenování na výkonného 

ředitele a pravomocí jím přenesených na 

další osoby a vykonávat je sama, nebo je 

případně přenést na jednoho ze svých 

členů nebo na zaměstnance, pokud tento 

zaměstnanec není zároveň výkonným 

ředitelem. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  320 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Funkční období předsedy a 

místopředsedy je čtyřleté s výjimkou 

prvního funkčního období místopředsedy 

3. Funkční období předsedy a 

místopředsedy činí jeden rok. 
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zvoleného po vstupu tohoto nařízení v 

platnost, které je dvouleté. Toto období lze 

jednou prodloužit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  321 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Funkční období předsedy a 

místopředsedy je čtyřleté s výjimkou 

prvního funkčního období místopředsedy 

zvoleného po vstupu tohoto nařízení v 

platnost, které je dvouleté. Toto období lze 

jednou prodloužit. 

3. Funkční období předsedy a 

místopředsedy činí jeden rok s výjimkou 

prvního funkčního období místopředsedy 

zvoleného po vstupu tohoto nařízení v 

platnost, které je šestiměsíční. Toto období 

nelze bezprostředně prodloužit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  322 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Aniž jsou dotčeny pravomoci 

správní rady, jednají předseda 

a místopředseda při plnění svých 

povinností nezávisle a nesmějí přijímat 

pokyny od žádné instituce, vlády, 

vnitrostátního regulačního orgánu, osoby 

nebo subjektu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  323 

Constanze Krehl 
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Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Předseda podává Evropskému 

parlamentu na jeho žádost zprávy 

o výsledcích sdružení BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  324 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výkonný ředitel sdružení BEREC 

se účastní jednání, avšak bez hlasovacího 

práva. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výkonný ředitel sdružení BEREC 

se účastní jednání, avšak bez hlasovacího 

práva. 

2. Generální tajemník sdružení 

BEREC se účastní jednání, avšak bez 

hlasovacího práva. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 
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Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 

odst. 1 písm. a) a b) a čl. 22 odst. 8, přijímá 

správní rada rozhodnutí většinou členů, 

kteří mají hlasovací právo. 

1. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 

odst. 1 písm. a) a b) a čl. 22 odst. 8, přijímá 

správní rada rozhodnutí dvoutřetinovou 

většinou členů, kteří mají hlasovací právo. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  327 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výkonný ředitel se hlasování 

neúčastní. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výkonný ředitel se hlasování 

neúčastní. 

4. Generální tajemník se hlasování 

neúčastní. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výkonný ředitel se hlasování 

neúčastní. 

4. Ředitel se hlasování neúčastní. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Článek 8 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 8a  

 Nezávislost 

 1. Při plnění úkolů jim svěřených jednají 

členové správní rady nezávisle 

a objektivně v zájmu Unie jako celku, bez 

ohledu na vnitrostátní či osobní zájmy. 

 2. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise 

nebo vnitrostátních regulačních orgánů 

členové právní rady nevyžadují ani 

nepřijímají pokyny od orgánů či institucí 

Unie, od vlád členských států ani od 

jiných veřejných či soukromých subjektů. 

Členové správní rady zejména plní úkoly 

jim svěřené bez toho, aby podléhali 

nepatřičnému politickému vlivu a 

zásahům komerčního charakteru, které by 

měly dopad na jejich osobní nezávislost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  331 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 – oddíl 2 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

výkonný ředitel Správní výbor 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 – oddíl 2 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

výkonný ředitel generální tajemník 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 – oddíl 2 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

VÝKONNÝ ŘEDITEL ŘEDITEL 

 (Tímto pozměňovacím návrhem se výraz 

„výkonný ředitel“ v celém textu nahrazuje 

výrazem „ředitel“.) 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – nadpis 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnosti výkonného ředitele Povinnosti generálního tajemníka 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  335 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – nadpis 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnosti výkonného ředitele Úkoly správního výboru 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  336 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Sdružení BEREC řídí výkonný 

ředitel. Výkonný ředitel se zodpovídá 

správní radě. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  337 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Sdružení BEREC řídí výkonný 

ředitel. Výkonný ředitel se zodpovídá 

správní radě. 

1. Výkonný ředitel je odpovědný za 

řízení agentury a napomáhá při přípravě 

činnosti správní rady. Výkonný ředitel se 

zodpovídá správní radě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Sdružení BEREC řídí výkonný 

ředitel. Výkonný ředitel se zodpovídá 

správní radě. 

1. Generální tajemník má na starosti 

administrativní řízení sdružení BEREC. 

Generální tajemník se zodpovídá správní 

radě. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  339 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Správní výbor se obdobně ujme 

návazných opatření Úřadu BEREC. Na 

základě pokynů správní rady poskytuje 

správní výbor administrativní a podpůrné 

služby sdružení BEREC, jak je 

definováno v odstavci 5 tohoto článku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  340 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci 

Komise a správní rady, jedná výkonný 

ředitel při plnění svých úkolů nezávisle a 

nesmí požadovat ani přijímat pokyny od 

žádné vlády, instituce, osoby nebo 

subjektu. 

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci 

Komise a správní rady, jedná správní 

výbor a zejména osoba stojící v jeho čele 
při plnění jeho úkolů nezávisle a nesmí 

požadovat ani přijímat pokyny od žádné 

vlády, instituce, osoby nebo subjektu. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  341 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci 

Komise a správní rady, jedná výkonný 

ředitel při plnění svých úkolů nezávisle a 

nesmí požadovat ani přijímat pokyny od 

žádné vlády, instituce, osoby nebo 

subjektu. 

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci 

Komise a správní rady, jedná výkonný 

ředitel při plnění svých úkolů nezávisle a 

nesmí přijímat pokyny od žádné instituce, 

vlády, vnitrostátního regulačního orgánu, 

osoby nebo subjektu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci 

Komise a správní rady, jedná výkonný 

ředitel při plnění svých úkolů nezávisle a 

nesmí požadovat ani přijímat pokyny od 

žádné vlády, instituce, osoby nebo 

subjektu. 

2. Aniž jsou dotčeny pravomoci 

správní rady, jedná generální tajemník při 

plnění svých úkolů nezávisle a nesmí 

požadovat ani přijímat pokyny od žádné 

vlády, instituce, osoby nebo subjektu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  343 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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3. Výkonný ředitel předkládá 

Evropskému parlamentu na jeho žádost 

zprávy o plnění svých úkolů. Rada může 

výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění 

svých povinností předložil zprávu. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  344 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Výkonný ředitel předkládá 

Evropskému parlamentu na jeho žádost 

zprávy o plnění svých úkolů. Rada může 

výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění 

svých povinností předložil zprávu. 

3. Výkonný ředitel podává 

Evropskému parlamentu a Radě na jejich 

žádost zprávy o výsledcích sdružení 

BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Výkonný ředitel předkládá 

Evropskému parlamentu na jeho žádost 

zprávy o plnění svých úkolů. Rada může 

výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění 

svých povinností předložil zprávu. 

3. Generální tajemník předkládá 

Evropskému parlamentu na jeho žádost 

zprávy o plnění svých úkolů. Rada může 

generálního tajemníka vyzvat, aby o 

plnění svých povinností předložil zprávu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  346 

Edouard Martin 
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Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výkonný ředitel je právním 

zástupcem sdružení BEREC. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výkonný ředitel je právním 

zástupcem sdružení BEREC. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výkonný ředitel je právním 

zástupcem sdružení BEREC. 

4. Generální tajemník je právním 

zástupcem sdružení BEREC. 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  349 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výkonný ředitel je právním 4. Ředitel je zákonným zástupcem 
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zástupcem sdružení BEREC. Úřadu BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  350 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Za plnění úkolů sdružení BEREC je 

odpovědný výkonný ředitel. Výkonný 

ředitel odpovídá zejména za: 

5. Za plnění úkolů sdružení BEREC je 

odpovědný výkonný ředitel a postupuje 

podle pokynů správní rady. Výkonný 

ředitel odpovídá zejména za: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  351 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Za plnění úkolů sdružení BEREC je 

odpovědný výkonný ředitel. Výkonný 

ředitel odpovídá zejména za: 

5. Za administrativní přípravu a 

plnění úkolů sdružení BEREC je 

odpovědný správní výbor. Odpovídá 

zejména za: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Za plnění úkolů sdružení BEREC je 5. Za plnění úkolů sdružení BEREC je 
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odpovědný výkonný ředitel. Výkonný 

ředitel odpovídá zejména za: 

odpovědný generální tajemník. Generální 

tajemník odpovídá zejména za: 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) vypracování jednotného 

programového dokumentu a jeho 

předložení správní radě; 

c) vypracování, v koordinaci s 

vnitrostátními regulačními orgány, 
jednotného programového dokumentu a 

jeho předložení správní radě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) vypracování akčního plánu v 

návaznosti na závěry interních či externích 

auditních zpráv a hodnocení a na 

vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům (OLAF) a vypracování zpráv o 

pokroku, které předkládá dvakrát ročně 

Komisi a pravidelně správní radě; 

f) vypracování akčního plánu v 

návaznosti na závěry interních či externích 

auditních zpráv a hodnocení a na 

vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům (OLAF) a vypracování zpráv o 

pokroku, které předkládá pravidelně 

správní radě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – písm. f 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) vypracování akčního plánu v 

návaznosti na závěry interních či externích 

auditních zpráv a hodnocení a na 

vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům (OLAF) a vypracování zpráv o 

pokroku, které předkládá dvakrát ročně 

Komisi a pravidelně správní radě; 

f) vypracování akčního plánu v 

návaznosti na závěry interních či externích 

auditních zpráv a hodnocení a na 

vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům (OLAF) a vypracování zpráv o 

pokroku, které předkládá jednou ročně 

Komisi a pravidelně správní radě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – písm. g 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) ochranu finančních zájmů Unie 

uplatňováním preventivních opatření proti 

podvodům, korupci a jakýmkoli jiným 

protiprávním činnostem prováděním 

účinných kontrol a zpětným získáním 

neoprávněně vyplacených částek v 

případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti, 

a případně ukládáním účinných, 

přiměřených a odrazujících správních 

opatření, včetně peněžitých sankcí; 

g) uplatňování preventivních opatření 

proti podvodům, korupci a jakýmkoli 

jiným protiprávním činnostem prováděním 

účinných kontrol a zpětným získáním 

neoprávněně vyplacených částek v 

případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Výkonný ředitel dále odpovídá za 

rozhodování o tom, zda je pro účinné a 

účelné plnění úkolů sdružení BEREC 

nezbytné zřídit v jednom nebo více 

vypouští se 
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členských státech jeden či více místních 

úřadů. Rozhodnutí o zřízení místního 

úřadu vyžaduje předchozí souhlas 

Komise, správní rady a dotčeného 

členského státu (členských států). 

Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah 

činností, jež mají být v daném místním 

úřadu prováděny, a to způsobem, který 

zabrání zbytečným nákladům a zdvojování 

administrativních funkcí sdružení 

BEREC. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Výkonný ředitel dále odpovídá za 

rozhodování o tom, zda je pro účinné a 

účelné plnění úkolů sdružení BEREC 

nezbytné zřídit v jednom nebo více 

členských státech jeden či více místních 

úřadů. Rozhodnutí o zřízení místního 

úřadu vyžaduje předchozí souhlas 

Komise, správní rady a dotčeného 

členského státu (členských států). 

Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah 

činností, jež mají být v daném místním 

úřadu prováděny, a to způsobem, který 

zabrání zbytečným nákladům a zdvojování 

administrativních funkcí sdružení 

BEREC. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  359 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Výkonný ředitel dále odpovídá za 

rozhodování o tom, zda je pro účinné a 

účelné plnění úkolů sdružení BEREC 

nezbytné zřídit v jednom nebo více 

členských státech jeden či více místních 

úřadů. Rozhodnutí o zřízení místního úřadu 

vyžaduje předchozí souhlas Komise, 

správní rady a dotčeného členského státu 

(členských států). Uvedeným rozhodnutím 

se určí rozsah činností, jež mají být v 

daném místním úřadu prováděny, a to 

způsobem, který zabrání zbytečným 

nákladům a zdvojování administrativních 

funkcí sdružení BEREC. 

6. Ředitel dále odpovídá za 

rozhodování o tom, zda je pro účinné a 

účelné plnění úkolů Úřadu BEREC 

nezbytné zřídit v jednom nebo více 

členských státech jeden či více místních 

úřadů. Rozhodnutí o zřízení místního úřadu 

vyžaduje předchozí souhlas správní rady a 

dotčeného členského státu (členských 

států). Uvedeným rozhodnutím se určí 

rozsah činností, jež mají být v daném 

místním úřadu prováděny, a to způsobem, 

který zabrání zbytečným nákladům a 

zdvojování administrativních funkcí 

sdružení BEREC. Před každým takovým 

rozhodnutím se zváží dopad tohoto 

rozhodnutí, pokud jde o přidělování 

zaměstnanců a rozpočtu v rámci 

víceletého plánu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   360 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Výkonný ředitel dále odpovídá za 

rozhodování o tom, zda je pro účinné a 

účelné plnění úkolů sdružení BEREC 

nezbytné zřídit v jednom nebo více 

členských státech jeden či více místních 

úřadů. Rozhodnutí o zřízení místního 

úřadu vyžaduje předchozí souhlas Komise, 

správní rady a dotčeného členského státu 

(členských států). Uvedeným rozhodnutím 

se určí rozsah činností, jež mají být v 

daném místním úřadu prováděny, a to 

způsobem, který zabrání zbytečným 

nákladům a zdvojování administrativních 

funkcí sdružení BEREC. 

6. Správní výbor dále odpovídá za 

návrhy týkající se zřízení jednoho či více 

místních úřadů v jednom nebo více 

členských státech pro účinné a účelné 

plnění úkolů sdružení BEREC. 

Rozhodnutí o zřízení místního úřadu 

vyžaduje předchozí souhlas Komise, 

správní rady a dotčeného členského státu 

(členských států). Uvedeným rozhodnutím 

se určí rozsah činností, jež mají být v 

daném místním úřadu prováděny, a to 

způsobem, který zabrání zbytečným 

nákladům a zdvojování administrativních 

funkcí sdružení BEREC. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  361 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 – oddíl 3 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

pracovní skupiny odborné pracovní skupiny 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  362 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Je-li to odůvodněné, a zejména za 

účelem provádění pracovního programu 

sdružení BEREC, může správní rada zřídit 

potřebné pracovní skupiny. 

1. Je-li to odůvodněné, a zejména za 

účelem provádění pracovního programu 

sdružení BEREC, může správní rada zřídit 

potřebné odborné pracovní skupiny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  363 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní rada jmenuje členy pracovních 

skupin, kterých se mohou účastnit 

odborníci z vnitrostátních regulačních 

orgánů, Komise, zaměstnanci sdružení 

BEREC a vnitrostátní regulační orgány 

třetích zemí, které se účastní činnosti 

Správní rada jmenuje členy odborných 

pracovních skupin, jimiž mohou být 

odborníci z vnitrostátních regulačních 

orgánů, Komise, zaměstnanci sdružení 

BEREC a vnitrostátní regulační orgány 

třetích zemí, které se účastní činnosti 
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sdružení BEREC. sdružení BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní rada jmenuje členy pracovních 

skupin, kterých se mohou účastnit 

odborníci z vnitrostátních regulačních 

orgánů, Komise, zaměstnanci sdružení 

BEREC a vnitrostátní regulační orgány 

třetích zemí, které se účastní činnosti 

sdružení BEREC. 

Správní rada jmenuje členy pracovních 

skupin, kterých se mohou účastnit 

odborníci z vnitrostátních regulačních 

orgánů, zaměstnanci sdružení BEREC a 

vnitrostátní regulační orgány třetích zemí, 

které se účastní činnosti sdružení BEREC. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě pracovních skupin, které jsou 

zřízeny za účelem plnění úkolů uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. d) třetí odrážce, jsou 

jejich členové jmenováni ze seznamů 

způsobilých odborníků poskytnutých 

vnitrostátními regulačními orgány, Komisí 

a výkonným ředitelem. 

V případě pracovních skupin, které jsou 

zřízeny za účelem plnění úkolů uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. d) třetí odrážce, jsou 

jejich členové jmenováni ze seznamů 

způsobilých odborníků poskytnutých 

vnitrostátními regulačními orgány. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  366 

Edouard Martin 
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Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě pracovních skupin, které jsou 

zřízeny za účelem plnění úkolů uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. d) třetí odrážce, jsou 

jejich členové jmenováni ze seznamů 

způsobilých odborníků poskytnutých 

vnitrostátními regulačními orgány, Komisí 

a výkonným ředitelem. 

V případě pracovních skupin, které jsou 

zřízeny za účelem plnění úkolů uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. d) třetí odrážce, jsou 

jejich členové jmenováni ze seznamů 

způsobilých odborníků poskytnutých 

vnitrostátními regulačními orgány a 

Komisí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě pracovních skupin, které jsou 

zřízeny za účelem plnění úkolů uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. d) druhé odrážce, jsou 

jejich členové jmenováni výhradně ze 

seznamů způsobilých odborníků 

poskytnutých vnitrostátními regulačními 

orgány a výkonným ředitelem. 

V případě pracovních skupin, které jsou 

zřízeny za účelem plnění úkolů uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. d) druhé odrážce, jsou 

jejich členové jmenováni výhradně ze 

seznamů způsobilých odborníků 

poskytnutých vnitrostátními regulačními 

orgány. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  368 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě pracovních skupin, které jsou 

zřízeny za účelem plnění úkolů uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. d) druhé odrážce, jsou 

jejich členové jmenováni výhradně ze 

seznamů způsobilých odborníků 

V případě pracovních skupin, které jsou 

zřízeny za účelem plnění úkolů uvedených 

v čl. 2 odst. 1 písm. d) druhé odrážce, jsou 

jejich členové jmenováni výhradně ze 

seznamů způsobilých odborníků 
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poskytnutých vnitrostátními regulačními 

orgány a výkonným ředitelem. 

poskytnutých vnitrostátními regulačními 

orgány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pracovní skupiny koordinuje a řídí 

zaměstnanec sdružení BEREC, který je 

určen v souladu s jednacím řádem. 

3. Pracovní skupiny koordinuje a řídí 

zaměstnanec vnitrostátního regulačního 

orgánu, který je určen v souladu s 

jednacím řádem. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  370 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Sdružení BEREC poskytuje 

pracovním skupinám podporu. 

5. Sdružení BEREC poskytuje 

pracovním skupinám administrativní 

podporu i podporu související s obsahem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Článek 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 11  vypouští se 
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Zřízení a složení odvolacího senátu  

1. Sdružení BEREC zřídí jeden odvolací 

senát. 

 

2. Odvolací senát sestává z předsedy a 

dvou dalších členů. Každý člen odvolacího 

senátu má náhradníka. Náhradník 

zastupuje řádného člena v jeho 

nepřítomnosti. 

 

3. Správní rada jmenuje předsedu, ostatní 

členy a náhradníky ze seznamu 

způsobilých uchazečů, který vyhotovila 

Komise. 

 

4. Odvolací senát může správní radu 

požádat, aby jmenovala dva další členy a 

jejich náhradníky ze seznamu uvedeného 

v odstavci 3, pokud se domnívá, že to 

vyžaduje povaha odvolání. 

 

5. Na návrh sdružení BEREC stanoví 

Komise jednací řád odvolacího senátu po 

konzultaci se správní radou a v souladu s 

postupem podle čl. 36 odst. 2. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  372 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Správní rada jmenuje předsedu, 

ostatní členy a náhradníky ze seznamu 

způsobilých uchazečů, který vyhotovila 

Komise. 

3. Správní rada jmenuje předsedu, 

ostatní členy a náhradníky ze seznamu 

způsobilých uchazečů navržených 

předsedou správní rady. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  373 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 11 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Na návrh sdružení BEREC stanoví 

Komise jednací řád odvolacího senátu po 

konzultaci se správní radou a v souladu s 

postupem podle čl. 36 odst. 2. 

5. Správní rada stanoví jednací řád 

odvolacího senátu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Článek 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 12  vypouští se 

Členové odvolacího senátu  

1. Funkční období řádných členů a 

náhradníků odvolacího senátu je čtyřleté. 

Jejich funkční období může správní rada 

na návrh Komise prodloužit o další 

čtyřleté období. 

 

2. Členové odvolacího senátu jsou 

nezávislí a nesmějí v rámci sdružení 

BEREC vykonávat jiné funkce. Při 

přijímání svých rozhodnutí nevyžadují ani 

nepřijímají pokyny od žádné vlády ani 

jiného subjektu. 

 

3. Členové odvolacího senátu nesmějí být 

během funkčního období odvoláni ze své 

funkce ani vyškrtnuti ze seznamu 

způsobilých uchazečů, nejsou-li pro 

odvolání závažné důvody, a správní rada 

tak rozhodne na návrh Komise. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Návrh nařízení 

Článek 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13  vypouští se 

Vyloučení a námitky  

1. Členové odvolacího senátu se nesmějí 

účastnit žádného odvolacího řízení, mají-

li na něm osobní zájem nebo jestliže se ho 

zúčastnili jako zástupci jednoho z 

účastníků tohoto řízení nebo jestliže se 

podíleli na přijetí rozhodnutí, které je 

předmětem odvolání. 

 

2. Domnívá-li se člen odvolacího senátu z 

jednoho z důvodů uvedených v odstavci 1 

nebo z jakéhokoli jiného důvodu, že by se 

neměl určitého odvolacího řízení 

zúčastnit, uvědomí o tom odvolací senát. 

 

3. Kterýkoli účastník odvolacího řízení 

může vznést námitku proti členu 

odvolacího senátu z jednoho z důvodů 

uvedených v odstavci 1, nebo je-li tento 

člen podezřelý z předpojatosti. Námitka 

není přípustná, jestliže účastník 

odvolacího řízení učinil procesní úkon, i 

když mu byl znám důvod pro námitku. 

Námitka nesmí být založena na státní 

příslušnosti členů. 

 

4. V případech uvedených v odstavcích 2 a 

3 odvolací senát rozhodne o přijatých 

opatřeních bez účasti daného člena. Pro 

účely přijetí tohoto rozhodnutí je v 

odvolacím senátu dotyčný člen nahrazen 

svým náhradníkem. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Článek 14 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 14  vypouští se 

Rozhodnutí, proti kterým lze podat 

odvolání 

 

1.  

Odvolacímu senátu lze podat odvolání 

proti rozhodnutím, která sdružení BEREC 

přijalo podle čl. 2 odst. 1 písm. b). 

 

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, 

včetně vnitrostátních regulačních orgánů, 

může podat odvolání proti rozhodnutí 

uvedenému v tomto odstavci, které jí je 

určeno, nebo proti rozhodnutí, které je 

sice určeno jiné osobě, přímo a výlučně se 

jí však týká. 

 

2. Odvolání podané na základě odstavce 1 

nemá odkladný účinek. Odvolací senát 

však může pozastavit uplatňování 

rozhodnutí, proti němuž bylo podáno 

odvolání. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Kapitola 3 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

SESTAVOVÁNÍ A SKLADBA 

ROZPOČTU 

SESTAVOVÁNÍ A SKLADBA 

ROZPOČTU ÚŘADU BEREC 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý rok vypracuje výkonný ředitel návrh 

programového dokumentu, který obsahuje 

roční a víceleté programování (dále jen 

„jednotný programový dokument“) v 

souladu s článkem 32 nařízení Komise v 

přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, 

přičemž zohlední pokyny stanovené 

Komisí38. 

Každý rok vypracuje generální tajemník 

návrh programového dokumentu, který 

obsahuje roční a víceleté programování 

(dále jen „jednotný programový 

dokument“). 

_________________  

38 Sdělení Komise o pokynech týkajících se 

programového dokumentu pro 

decentralizované agentury a šablony pro 

souhrnnou výroční zprávu o činnosti pro 

decentralizované agentury (C(2014) 9641). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní rada následně jednotný 

programový dokument schválí, přičemž 

zohlední stanovisko Komise. Tento 

dokument, jakož i případnou následnou 

aktualizovanou verzi tohoto dokumentu 

předloží Evropskému parlamentu, Radě a 

Komisi. 

Správní rada následně jednotný 

programový dokument schválí. Tento 

dokument, jakož i případnou následnou 

aktualizovanou verzi tohoto dokumentu 

předloží Evropskému parlamentu, Radě a 

Komisi. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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2. Roční pracovní program obsahuje 

podrobné cíle a očekávané výsledky včetně 

ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž 

popis činností, které mají být financovány, 

a objem finančních a lidských zdrojů, který 

je na jednotlivé činnosti přidělen podle 

zásad sestavování rozpočtu a řízení podle 

činností. Roční pracovní program musí být 

v souladu s víceletým pracovním 

programem uvedeným v odstavci 4. Je v 

něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve 

srovnání s předchozím rozpočtovým rokem 

přidány, změněny nebo zrušeny. 

2. Roční pracovní program obsahuje 

podrobné cíle a očekávané výsledky včetně 

ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž 

popis činností, které mají být financovány, 

a objem finančních a lidských zdrojů, který 

je na jednotlivé činnosti přidělen podle 

zásad sestavování rozpočtu a řízení podle 

činností. Roční pracovní program musí být 

v souladu s ročním pracovním programem 

sdružení BEREC, jak je uvedeno v čl. 2e 

odst. 5, a s víceletým pracovním 

programem uvedeným v odstavci 4. Je v 

něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve 

srovnání s předchozím rozpočtovým rokem 

přidány, změněny nebo zrušeny. Jakékoli 

dodatečné úkoly se posoudí s ohledem na 

dostupné prostředky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výkonný ředitel vypracuje 

každoročně předběžný návrh odhadu 

příjmů a výdajů sdružení BEREC pro 

následující rozpočtový rok, včetně plánu 

pracovních míst, a zašle jej správní radě. 

1. Ředitel vypracuje každoročně návrh 

odhadu příjmů a výdajů Úřadu BEREC 

pro následující rozpočtový rok, včetně 

plánu pracovních míst, a zašle jej správní 

radě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Správní rada na základě tohoto vypouští se 
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předběžného návrhu schválí návrh 

odhadu příjmů a výdajů sdružení BEREC 

pro následující rozpočtový rok. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Návrh odhadu příjmů a výdajů 

sdružení BEREC zašle výkonný ředitel 

Komisi do 31. ledna každého roku. 

Informace obsažené v návrhu odhadu 

příjmů a výdajů sdružení BEREC a v 

návrhu jednotného programového 

dokumentu uvedeného v čl. 15 odst. 1 jsou 

konzistentní. 

3. Návrh odhadu příjmů a výdajů 

sdružení BEREC zašle generální tajemník 

Radě a členským státům do 31. ledna 

každého roku. Informace obsažené v 

návrhu odhadu příjmů a výdajů sdružení 

BEREC a v návrhu jednotného 

programového dokumentu uvedeného v čl. 

15 odst. 1 jsou konzistentní. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise zašle návrh odhadu 

rozpočtovému orgánu společně s návrhem 

souhrnného rozpočtu Unie. 

4. Rada zašle návrh odhadu 

rozpočtovému orgánu společně s návrhem 

souhrnného rozpočtu Unie. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 18 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Za plnění rozpočtu sdružení 

BEREC odpovídá výkonný ředitel. 

1. Za plnění rozpočtu sdružení 

BEREC odpovídá generální tajemník. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výkonný ředitel každoročně zasílá 

rozpočtovému orgánu veškeré důležité 

informace o zjištěních, která vyplynula z 

hodnotících postupů. 

2. Generální tajemník každoročně 

zasílá rozpočtovému orgánu veškeré 

důležité informace o zjištěních, která 

vyplynula z hodnotících postupů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Po obdržení připomínek Účetního 

dvora k předběžné účetní závěrce sdružení 

BEREC vypracuje účetní sdružení BEREC 

na vlastní odpovědnost konečnou účetní 

závěrku sdružení BEREC. Výkonný ředitel 

předloží konečnou účetní závěrku k 

vyjádření správní radě. 

3. Po obdržení připomínek Účetního 

dvora k předběžné účetní závěrce sdružení 

BEREC vypracuje účetní sdružení BEREC 

na vlastní odpovědnost konečnou účetní 

závěrku sdružení BEREC. Generální 

tajemník předloží konečnou účetní závěrku 

k vyjádření správní radě. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  388 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Do 1. července následujícího 

rozpočtového roku předloží výkonný 

ředitel konečnou účetní závěrku se 

stanoviskem správní rady Evropskému 

parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 

dvoru. 

5. Do 1. července každého 

následujícího rozpočtového roku předloží 

generální tajemník konečnou účetní 

závěrku se stanoviskem správní rady 

Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a 

Účetnímu dvoru. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Výkonný ředitel odpoví Účetnímu 

dvoru na jeho připomínky do 30. září. 

Zároveň zašle tuto odpověď také správní 

radě. 

7. Generální tajemník odpoví 

Účetnímu dvoru na jeho připomínky do 30. 

září. Zároveň zašle tuto odpověď také 

správní radě. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Výkonný ředitel předloží 

Evropskému parlamentu na jeho žádost 

veškeré informace nezbytné pro hladký 

průběh udílení absolutoria pro příslušný 

rozpočtový rok v souladu s čl. 165 odst. 3 

finančního nařízení39. 

8. Generální tajemník předloží 

Evropskému parlamentu na jeho žádost 

veškeré informace nezbytné pro hladký 

průběh udílení absolutoria pro příslušný 

rozpočtový rok v souladu s čl. 165 odst. 3 

finančního nařízení39. 



 

PE602.937v01-00 118/140 AM\1122719CS.docx 

CS 

_________________ _________________ 

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 

souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení 

nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 

(Úř. věst. L 298, 26.10.2012). 

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 

souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení 

nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 

(Úř. věst. L 298, 26.10.2012). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční předpisy platné pro sdružení 

BEREC přijme správní rada po konzultaci 

s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit 

od nařízení (EU) č. 1271/2013, pouze 

pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby 

činnosti sdružení BEREC a s předchozím 

souhlasem Komise. 

Finanční předpisy platné pro sdružení 

BEREC přijme správní rada. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  392 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Článek 22 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 22  vypouští se 

Jmenování výkonného ředitele  

1. Výkonný ředitel je zaměstnán jako 

dočasný zaměstnanec sdružení BEREC 

podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu 

ostatních zaměstnanců. 

 

2.  
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Výkonného ředitele jmenuje správní rada 

ze seznamu uchazečů navržených Komisí 

na základě otevřeného a transparentního 

výběrového řízení. 

 

Pro účely uzavření smlouvy s výkonným 

ředitelem je sdružení BEREC zastoupeno 

předsedou správní rady. 

 

Před jmenováním může být uchazeč 

zvolený správní radou vyzván, aby před 

příslušným výborem Evropského 

parlamentu učinil prohlášení a 

zodpověděl otázky jeho členů. 

 

3. Funkční období výkonného ředitele je 

pětileté. Před koncem tohoto období 

provede Komise posouzení, které 

přihlédne k hodnocení výsledků 

výkonného ředitele a budoucím úkolům a 

výzvám sdružení BEREC. 

 

4. Správní rada může na návrh Komise, v 

němž je zohledněno posouzení uvedené v 

odstavci 3, funkční období výkonného 

ředitele jednou prodloužit, a to na dobu 

nepřesahující pět let. 

 

5. Správní rada uvědomí o případném 

záměru prodloužit funkční období 

výkonného ředitele Evropský parlament. 

Výkonný ředitel může být vyzván, aby 

během jednoho měsíce před tímto 

prodloužením učinil prohlášení před 

příslušným výborem Parlamentu a 

zodpověděl otázky jeho členů. 

 

6. Výkonný ředitel, jehož funkční období 

bylo prodlouženo, se na konci celkového 

funkčního období nesmí zúčastnit dalšího 

výběrového řízení na tutéž pozici. 

 

7. Výkonný ředitel může být odvolán z 

funkce pouze na základě rozhodnutí 

správní rady jednající na návrh Komise. 

 

8. Správní rada přijímá rozhodnutí o 

jmenování, prodloužení funkčního období 

nebo odvolání výkonného ředitele 

dvoutřetinovou většinou hlasů svých 

členů s hlasovacím právem. 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výkonný ředitel je zaměstnán jako 

dočasný zaměstnanec sdružení BEREC 

podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu 

ostatních zaměstnanců. 

1. Generální tajemník je zaměstnán 

jako dočasný zaměstnanec sdružení 

BEREC podle čl. 2 písm. a) pracovního 

řádu ostatních zaměstnanců. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výkonného ředitele jmenuje správní rada 

ze seznamu uchazečů navržených Komisí 

na základě otevřeného a transparentního 

výběrového řízení. 

Generálního tajemníka jmenuje správní 

rada jednomyslným rozhodnutím ze 

seznamu uchazečů navržených Radou. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  395 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výkonného ředitele jmenuje správní rada 

ze seznamu uchazečů navržených Komisí 

na základě otevřeného a transparentního 

výběrového řízení. 

Výkonného ředitele jmenuje správní rada 

ze seznamu uchazečů navržených 

předsedou na základě otevřeného a 

transparentního výběrového řízení. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely uzavření smlouvy s výkonným 

ředitelem je sdružení BEREC zastoupeno 

předsedou správní rady. 

Pro účely uzavření smlouvy s generálním 

tajemníkem je sdružení BEREC 

zastoupeno předsedou správní rady. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  397 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Před jmenováním může být uchazeč 

zvolený správní radou vyzván, aby před 

příslušným výborem Evropského 

parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl 

otázky jeho členů. 

Před jmenováním učiní kandidát zvolený 

správní radou před příslušným výborem 

Evropského parlamentu prohlášení a 

zodpoví otázky jeho členů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Funkční období výkonného ředitele 

je pětileté. Před koncem tohoto období 

provede Komise posouzení, které 

přihlédne k hodnocení výsledků 

3. Funkční období generálního 

tajemníka je pětileté. Před koncem tohoto 

období předloží správní rada posouzení 

výsledků generálního tajemníka. Toto 
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výkonného ředitele a budoucím úkolům a 

výzvám sdružení BEREC. 

posouzení se postoupí Radě a Evropskému 

parlamentu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  399 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Funkční období výkonného ředitele 

je pětileté. Před koncem tohoto období 

provede Komise posouzení, které přihlédne 

k hodnocení výsledků výkonného ředitele a 

budoucím úkolům a výzvám sdružení 

BEREC. 

3. Funkční období výkonného ředitele 

je pětileté. Před koncem tohoto období 

provede předseda posouzení, které 

přihlédne k hodnocení výsledků 

výkonného ředitele a budoucím úkolům a 

výzvám sdružení BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Správní rada může na návrh 

Komise, v němž je zohledněno posouzení 

uvedené v odstavci 3, funkční období 

výkonného ředitele jednou prodloužit, a to 

na dobu nepřesahující pět let. 

4. Správní rada může po konzultaci s 

Evropským parlamentem a Radou a s 

ohledem na posouzení uvedené v odstavci 

3, funkční období generálního tajemníka 

jednou prodloužit, a to na dobu 

nepřesahující pět let. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  401 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 22 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Správní rada může na návrh 

Komise, v němž je zohledněno posouzení 

uvedené v odstavci 3, funkční období 

výkonného ředitele jednou prodloužit, a to 

na dobu nepřesahující pět let. 

4. Správní rada může na návrh 

předsedy, v němž je zohledněno posouzení 

uvedené v odstavci 3, funkční období 

výkonného ředitele jednou prodloužit, a to 

na dobu nepřesahující pět let. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Správní rada uvědomí o případném 

záměru prodloužit funkční období 

výkonného ředitele Evropský parlament. 

Výkonný ředitel může být vyzván, aby 

během jednoho měsíce před tímto 

prodloužením učinil prohlášení před 

příslušným výborem Parlamentu a 

zodpověděl otázky jeho členů. 

5. Evropský parlament a Rada mají 

od data přijetí posouzení uvedeného v 

odstavci 3 dva měsíce na vyjádření svého 

názoru. Neučiní-li tak, má se za to, že je 

jejich názor kladný. Generální tajemník 
může být vyzván, aby během tohoto 

období učinil prohlášení před příslušným 

výborem Parlamentu a zodpověděl otázky 

jeho členů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Výkonný ředitel, jehož funkční 

období bylo prodlouženo, se na konci 

celkového funkčního období nesmí 

zúčastnit dalšího výběrového řízení na 

tutéž pozici. 

6. Generální tajemník, jehož funkční 

období bylo prodlouženo, se na konci 

celkového funkčního období nesmí 

zúčastnit dalšího výběrového řízení na 

tutéž pozici. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Výkonný ředitel může být odvolán 

z funkce pouze na základě rozhodnutí 

správní rady jednající na návrh Komise. 

7. Generální tajemník může být 

odvolán z funkce pouze na základě 

rozhodnutí správní rady jednající na návrh 

Rady nebo Evropského parlamentu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  405 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Výkonný ředitel může být odvolán 

z funkce pouze na základě rozhodnutí 

správní rady jednající na návrh Komise. 

7. Výkonný ředitel může být odvolán 

z funkce pouze na základě rozhodnutí 

správní rady. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Správní rada přijímá rozhodnutí o 

jmenování, prodloužení funkčního období 

nebo odvolání výkonného ředitele 

dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů 

8. Správní rada přijímá rozhodnutí o 

jmenování, prodloužení funkčního období 

nebo odvolání generálního tajemníka 

jednomyslným schválením svých členů s 
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s hlasovacím právem. hlasovacím právem. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Sdružení BEREC je institucí Unie. 

Má právní subjektivitu. 

vypouští se 

Or. it 

Pozměňovací návrh  408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Sdružení BEREC je institucí Unie. 

Má právní subjektivitu. 

1. Úřad BEREC je úředním orgánem 

Unie. Má právní subjektivitu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  409 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Sdružení BEREC zastupuje jeho 

výkonný ředitel. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  410 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Sdružení BEREC zastupuje jeho 

výkonný ředitel. 

3. Sdružení BEREC právně zastupuje 

jeho výkonný ředitel. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Sdružení BEREC zastupuje jeho 

výkonný ředitel. 

3. Sdružení BEREC zastupuje jeho 

generální tajemník. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Za tímto účelem může sdružení BEREC s 

výhradou předchozího schválení Komisí 

uzavírat pracovní ujednání. Z těchto 

ujednání nevyplývají pro Unii ani její 

členské státy žádné právní závazky. 

Za tímto účelem může sdružení BEREC 

uzavírat pracovní ujednání. Z těchto 

ujednání nevyplývají pro Unii ani její 

členské státy žádné právní závazky. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  413 
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Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Činnosti sdružení BEREC se mohou 

účastnit regulační orgány třetích zemí, 

které jsou příslušné v oblasti 

elektronických komunikací a které 

uzavřely s Unií dohody za tímto účelem. 

Činnosti sdružení BEREC a Úřadu 

BEREC se mohou účastnit regulační 

orgány třetích zemí, které jsou příslušné v 

oblasti elektronických komunikací a které 

uzavřely s Unií dohody za tímto účelem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  414 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souladu s příslušnými ustanoveními 

těchto dohod se vypracují ujednání, jež určí 

zejména povahu, rozsah a způsob, jakým 

se budou tyto regulační orgány dotčených 

třetích zemí podílet na práci sdružení 

BEREC, včetně ustanovení o jejich účasti 

na iniciativách sdružení BEREC, 

finančních příspěvcích a zaměstnancích. 

Pokud jde o záležitosti týkající se 

zaměstnanců, tato ujednání musí být v 

každém případě v souladu se služebním 

řádem. 

V souladu s příslušnými ustanoveními 

těchto dohod se vypracují ujednání, jež určí 

zejména povahu, rozsah a způsob, jakým 

se budou tyto regulační orgány dotčených 

třetích zemí podílet na práci sdružení 

BEREC a Úřadu BEREC, včetně 

zastoupení třetích zemí v radě regulačních 

orgánů, správní radě a dalších 

organizačních složkách sdružení BEREC 

i Úřadu BEREC, a ustanovení o jejich 

účasti na iniciativách Úřadu BEREC, 

finančních příspěvcích a zaměstnancích. 

Pokud jde o záležitosti týkající se 

zaměstnanců, tato ujednání musí být v 

každém případě v souladu se služebním 

řádem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  415 

Evžen Tošenovský 
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Návrh nařízení 

Článek 27 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 27 a  

 Transparentnost a předávání informací 

 1. Sdružení BEREC a Úřad BEREC 

vykonávají svou činnost s vysokou mírou 

transparentnosti. Sdružení BEREC 

a Úřad BEREC zajistí, aby byly veřejnosti 

a všem zúčastněným stranám poskytovány 

objektivní, spolehlivé a snadno přístupné 

informace, zejména o jejich úkolech a 

výsledcích jejich práce. 

 2. Sdružení BEREC, podporované 

Úřadem BEREC, může z vlastního 

podnětu vykonávat komunikační činnosti 

ve své oblasti působnosti. Zdroje na 

komunikační činnosti se v rámci rozpočtu 

Úřadu BEREC nesmí přidělovat na úkor 

účinného vykonávání úkolů uvedených v 

článku 2. 

 Komunikační činnost se provádí v 

souladu s příslušnými plány pro sdělování 

a šíření informací přijatými správní 

radou. 

Or. en 

Odůvodnění 

(Viz pozměňovací návrh k čl. 27 odst. 3. Znění navržené Komisí bylo nepatrně upraveno.) 

 

Pozměňovací návrh  416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členové správní rady, výkonný 

ředitel, členové odvolacího senátu, vyslaní 

národní odborníci, ostatní pracovníci, kteří 

nejsou ve sdružení BEREC zaměstnáni, a 

2. Členové správní rady, generální 

tajemník, ostatní pracovníci, kteří nejsou 

v Úřadu BEREC zaměstnáni, a odborníci 

účastnící se pracovních skupin dodržují 
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odborníci účastnící se pracovních skupin 

dodržují požadavky na důvěrnost údajů 

podle článku 339 Smlouvy, a to i po 

skončení svých funkcí. 

požadavky na důvěrnost údajů podle 

článku 339 Smlouvy, a to i po skončení 

svých funkcí. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nejsou-li informace dostupné nebo nejsou-

li vnitrostátními regulačními orgány 

zpřístupněny včas nebo v případech, kdy 

by přímá žádost ze strany sdružení BEREC 

byla efektivnější a méně zatěžující, může 

sdružení BEREC zaslat řádně 

odůvodněnou žádost jiným orgánům či 

přímo příslušným podnikům poskytujícím 

sítě a služby elektronických komunikací a 

přiřazená zařízení. 

Nejsou-li informace dostupné nebo nejsou-

li vnitrostátními regulačními orgány 

zpřístupněny včas nebo v případech, kdy 

by přímá žádost ze strany sdružení BEREC 

byla efektivnější a méně zatěžující, může 

sdružení BEREC zaslat řádně 

odůvodněnou žádost jiným orgánům, a to 

po předchozí dohodě s vnitrostátními 

regulačními orgány dané země. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sdružení BEREC informuje příslušné 

vnitrostátní regulační orgány o žádostech 

v souladu s tímto odstavcem. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  419 
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Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Sdružení BEREC zavede 

a spravuje informační a komunikační 

systém s alespoň jednou z následujících 

funkcí systému jednotné správy: 

 a) jednotné kontaktní místo, jehož 

prostřednictvím podnik podléhající 

všeobecnému povolení podává žádost; 

 b) společná platforma pro výměnu 

informací, která sdružení BEREC, Komisi 

a vnitrostátním regulačním orgánům 

poskytne informace nezbytné pro společné 

uplatňování právních předpisů Unie; 

 c) systém včasného varování, který dokáže 

včas identifikovat potřeby koordinace 

mezi rozhodnutími, která přijímají 

vnitrostátní regulační orgány. 

 Správní rada schválí technické a funkční 

specifikace a plán na zavedení tohoto 

systému. Systémem nebudou dotčena 

práva duševního vlastnictví ani 

požadovaná úroveň důvěrného zacházení. 

 Tyto informační a komunikační systémy 

budou v provozu nejpozději do jednoho 

roku od vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  420 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Článek 30 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 30 a  

 Mechanismus spolupráce 
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 1. Vnitrostátní regulační orgány uplatňují 

v úzké spolupráci přeshraniční prvky 

obsažené ve směrnici a nařízení 

2015/2120. 

 2. Informace týkající se uplatňování 

přeshraničních prvků obsažených ve 

směrnici a pravidel stanovených v 

článcích 3 až 5 nařízení 2015/2120 

vnitrostátní regulační orgány včas sdílejí. 

 3. Za tímto účelem vnitrostátní regulační 

orgán, jenž zvažuje vydání oficiálního 

stanoviska k výše uvedeným oblastem, 

informuje ještě před vydáním tohoto 

stanoviska sdružení BEREC. Poskytne mu 

stručný popis záležitosti a v co nejvyšší 

míře vymezí možné formy regulace. 

 4. Na tomto základě sdružení BEREC 

zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány 

sledovaly stejný postup a plnily své úkoly v 

úzké spolupráci. Úřad BEREC poskytne k 

usnadnění této spolupráce nezbytnou 

pomoc. 

 5. Vnitrostátní regulační orgány si mezi 

sebou a s Komisí vyměňují informace 

nutné pro posouzení záležitosti, kterou se 

zabývají v rámci působnosti uvedené v 

odstavci 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  421 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členové správní rady, výkonný ředitel, 

vyslaní národní odborníci a ostatní 

pracovníci, kteří nejsou ve sdružení 

BEREC zaměstnáni, učiní prohlášení o 

závazcích a o existenci či neexistenci 

přímých nebo nepřímých zájmů, které by 

mohly ovlivňovat jejich nezávislost. 

Členové, jejich náhradníci a pozorovatelé 

správní rady, rady regulačních orgánů, 

ředitel, vyslaní národní odborníci a ostatní 

pracovníci, kteří nejsou v Úřadu BEREC 

zaměstnáni, učiní každoročně prohlášení 

o závazcích a o existenci či neexistenci 

přímých nebo nepřímých zájmů, které by 
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mohly ovlivňovat jejich nezávislost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členové správní rady, výkonný ředitel, 

vyslaní národní odborníci a ostatní 

pracovníci, kteří nejsou ve sdružení 

BEREC zaměstnáni, učiní prohlášení o 

závazcích a o existenci či neexistenci 

přímých nebo nepřímých zájmů, které by 

mohly ovlivňovat jejich nezávislost. 

Členové správní rady, rady regulačních 

orgánů a jejich náhradníci, ředitel, 

vyslaní národní odborníci a ostatní 

pracovníci, kteří nejsou v Úřadu BEREC 

zaměstnáni, učiní prohlášení o závazcích a 

o existenci či neexistenci přímých nebo 

nepřímých zájmů, které by mohly 

ovlivňovat jejich nezávislost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členové správní rady, výkonný ředitel, 

vyslaní národní odborníci a ostatní 

pracovníci, kteří nejsou ve sdružení 

BEREC zaměstnáni, učiní prohlášení o 

závazcích a o existenci či neexistenci 

přímých nebo nepřímých zájmů, které by 

mohly ovlivňovat jejich nezávislost. 

Členové správní rady, generální tajemník, 

vyslaní národní odborníci a ostatní 

pracovníci, kteří nejsou ve sdružení 

BEREC zaměstnáni, učiní prohlášení o 

závazcích a o existenci či neexistenci 

přímých nebo nepřímých zájmů, které by 

mohly ovlivňovat jejich nezávislost. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Prohlášení musí být správná a úplná, musí 

být podána písemnou formou a 

aktualizována, kdykoli je to nezbytné. 

Prohlášení o zájmech, která učinili členové 

správní rady a výkonný ředitel, se 

zveřejňují. 

Prohlášení musí být správná a úplná, musí 

být podána písemnou formou a 

aktualizována, kdykoli je to nezbytné. 

Prohlášení o zájmech, která učinili členové 

správní rady a generální tajemník, se 

zveřejňují. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členové správní rady, výkonný 

ředitel, vyslaní národní odborníci, ostatní 

pracovníci, kteří nejsou ve sdružení 

BEREC zaměstnáni, a odborníci, kteří se 

účastní pracovních skupin, učiní nejpozději 

na začátku každého zasedání správné a 

úplné prohlášení o zájmech, které by 

mohly ovlivňovat jejich nezávislost 

vzhledem k bodům na pořadu jednání, a 

neúčastní se jednání a hlasování o těchto 

bodech. 

2. Členové správní rady, rady 

regulačních orgánů a jejich náhradníci, 
ředitel, vyslaní národní odborníci, ostatní 

pracovníci, kteří nejsou v Úřadu BEREC 

zaměstnáni, a odborníci, kteří se účastní 

pracovních skupin, učiní nejpozději na 

začátku každého zasedání správné a úplné 

prohlášení o zájmech, které by mohly 

ovlivňovat jejich nezávislost vzhledem k 

bodům na pořadu jednání, a neúčastní se 

jednání a hlasování o těchto bodech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členové správní rady, výkonný 2. Členové správní rady, generální 
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ředitel, vyslaní národní odborníci, ostatní 

pracovníci, kteří nejsou ve sdružení 

BEREC zaměstnáni, a odborníci, kteří se 

účastní pracovních skupin, učiní nejpozději 

na začátku každého zasedání správné a 

úplné prohlášení o zájmech, které by 

mohly ovlivňovat jejich nezávislost 

vzhledem k bodům na pořadu jednání, a 

neúčastní se jednání a hlasování o těchto 

bodech. 

tajemník, vyslaní národní odborníci, 

ostatní pracovníci, kteří nejsou ve sdružení 

BEREC zaměstnáni, a odborníci, kteří se 

účastní pracovních skupin, učiní nejpozději 

na začátku každého zasedání správné a 

úplné prohlášení o zájmech, které by 

mohly ovlivňovat jejich nezávislost 

vzhledem k bodům na pořadu jednání, a 

neúčastní se jednání a hlasování o těchto 

bodech. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Článek 36 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 36  vypouští se 

Výbor  

1. Komisi je nápomocen výbor 

(„Komunikační výbor“). Tento výbor je 

výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 

182/2011. 

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 4 nařízení (EU) č. 

182/2011. 

 

3. Pokud musí být stanovisko výboru 

získáno písemným postupem, bude tento 

postup ukončen bez výsledku, pokud tak 

ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne 

předseda výboru. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  428 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 1 



 

AM\1122719CS.docx 135/140 PE602.937v01-00 

 CS 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komisi je nápomocen výbor 

(„Komunikační výbor“). Tento výbor je 

výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 

182/2011. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  429 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 4 nařízení (EU) č. 

182/2011. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  430 

Constanze Krehl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud musí být stanovisko výboru 

získáno písemným postupem, bude tento 

postup ukončen bez výsledku, pokud tak 

ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne 

předseda výboru. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nezbytná ujednání související s 

umístěním sdružení BEREC v 

hostitelském členském státě a s prostory, 

které tento členský stát dává k dispozici, a 

zvláštní pravidla, která se v hostitelském 

členském státě vztahují na výkonného 

ředitele, členy správní rady, zaměstnance 

sdružení BEREC a jejich rodinné 

příslušníky, se stanoví v dohodě o sídle 

uzavřené mezi sdružením BEREC a 

členským státem, kde se sídlo nachází, 

poté, co k tomu správní rada udělí 

souhlas, nejpozději však do dvou let po 

vstupu tohoto nařízení v platnost. 

1. Nezbytná ujednání související s 

umístěním Úřadu BEREC v hostitelském 

členském státě a s prostory, které tento 

členský stát dává k dispozici, a zvláštní 

pravidla, která se v hostitelském členském 

státě vztahují na ředitele, členy správní 

rady, zaměstnance Úřadu BEREC a jejich 

rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o 

sídle uzavřené mezi Úřadem BEREC a 

hostitelským členským státem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nezbytná ujednání související s 

umístěním sdružení BEREC v hostitelském 

členském státě a s prostory, které tento 

členský stát dává k dispozici, a zvláštní 

pravidla, která se v hostitelském členském 

státě vztahují na výkonného ředitele, členy 

správní rady, zaměstnance sdružení 

BEREC a jejich rodinné příslušníky, se 

stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi 

sdružením BEREC a členským státem, kde 

se sídlo nachází, poté, co k tomu správní 

rada udělí souhlas, nejpozději však do dvou 

let po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

1. Nezbytná ujednání související s 

umístěním sdružení BEREC v hostitelském 

členském státě a s prostory, které tento 

členský stát dává k dispozici, a zvláštní 

pravidla, která se v hostitelském členském 

státě vztahují na generálního tajemníka, 

členy správní rady, zaměstnance sdružení 

BEREC a jejich rodinné příslušníky, se 

stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi 

sdružením BEREC a členským státem, kde 

se sídlo nachází, poté, co k tomu správní 

rada udělí souhlas, nejpozději však do dvou 

let po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  433 

Edouard Martin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nezbytná ujednání související s 

umístěním sdružení BEREC v hostitelském 

členském státě a s prostory, které tento 

členský stát dává k dispozici, a zvláštní 

pravidla, která se v hostitelském členském 

státě vztahují na výkonného ředitele, členy 

správní rady, zaměstnance sdružení 

BEREC a jejich rodinné příslušníky, se 

stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi 

sdružením BEREC a členským státem, kde 

se sídlo nachází, poté, co k tomu správní 

rada udělí souhlas, nejpozději však do dvou 

let po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

1. Nezbytná ujednání související s 

umístěním sdružení BEREC v hostitelském 

členském státě a s prostory, které tento 

členský stát dává k dispozici, a zvláštní 

pravidla, která se v hostitelském členském 

státě vztahují na členy správní rady, 

zaměstnance sdružení BEREC a jejich 

rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o 

sídle uzavřené mezi sdružením BEREC a 

členským státem, kde se sídlo nachází, 

poté, co k tomu správní rada udělí souhlas, 

nejpozději však do dvou let po vstupu 

tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 37 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Hostitelský členský stát poskytne 

pro zajištění řádného fungování sdružení 

BEREC potřebné podmínky včetně 

vícejazyčné, evropsky zaměřené školní 

výuky a vhodných dopravních spojení. 

2. Hostitelský členský stát, Lotyšsko, 

poskytne pro zajištění řádného fungování 

Úřadu BEREC potřebné podmínky včetně 

vícejazyčné, evropsky zaměřené školní 

výuky a vhodných dopravních spojení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nejpozději do pěti let ode dne 

vstupu tohoto nařízení v platnost a každých 

pět let poté provede Komise hodnocení v 

souladu s pokyny Komise, aby posoudila 

výsledky sdružení BEREC ve vztahu k 

jeho cílům, mandátu, úkolům a sídlu. 

Hodnocení se zabývá zejména případnou 

potřebou změnit mandát sdružení BEREC 

a finančními důsledky takových změn. 

1. Nejpozději do pěti let ode dne 

vstupu tohoto nařízení v platnost a každých 

pět let poté předá správní rada Radě a 

Evropskému parlamentu hodnotící 

zprávu, v které posoudí výsledky sdružení 

BEREC ve vztahu k jeho cílům, mandátu, 

úkolům a sídlu. Hodnocení se zabývá 

zejména případnou potřebou změnit 

mandát sdružení BEREC a finančními 

důsledky takových změn. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud Komise dospěje k názoru, že 

zachování sdružení BEREC již není s 

ohledem na cíle, mandát a úkoly, které mu 

byly svěřeny, odůvodněné, může 

navrhnout, aby bylo toto nařízení 

odpovídajícím způsobem změněno nebo 

zrušeno. 

2. Pokud Evropský parlament a Rada 

dospějí k názoru, že zachování sdružení 

BEREC již není s ohledem na cíle, mandát 

a úkoly, které mu byly svěřeny, 

odůvodněné, mohou navrhnout, aby bylo 

toto nařízení odpovídajícím způsobem 

změněno nebo zrušeno. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise podá Evropskému 

parlamentu, Radě a správní radě zprávu o 

zjištěních, která z hodnocení vyplynou. 

vypouští se 
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Zjištění hodnocení se zveřejní. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčen odstavec 2, je nástupcem 

Úřadu, který byl zřízen nařízením (ES) č. 

1211/2009 („Úřad BEREC“), sdružení 

BEREC, pokud jde o veškeré vlastnictví, 

dohody, právní závazky, pracovní 

smlouvy, finanční závazky a odpovědnost. 

Nástupcem Úřadu, který byl zřízen 

nařízením (ES) č. 1211/2009 („Úřad 

BEREC“), je Úřad BEREC, pokud jde o 

veškeré vlastnictví, dohody, právní 

závazky, pracovní smlouvy, finanční 

závazky a odpovědnost. 

Or. en 

Pozměňovací návrh  439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S účinkem od [data vstupu tohoto nařízení 

v platnost] a do doby, než se výkonný 

ředitel ujme svých povinností poté, co byl 

jmenován správní radou v souladu s 

článkem 22, jedná správní ředitel 

jmenovaný na základě nařízení (ES) č. 

1211/2009 po zbývající část svého 

funkčního období jako prozatímní výkonný 

ředitel, který zastává funkce stanovené v 

tomto nařízení. Ostatní podmínky smlouvy 

se správním ředitelem se nemění. 

S účinkem od [data vstupu tohoto nařízení 

v platnost] a do doby, než se generální 

tajemník ujme svých povinností poté, co 

byl jmenován správní radou v souladu s 

článkem 22, jedná správní ředitel 

jmenovaný na základě nařízení (ES) č. 

1211/2009 po zbývající část svého 

funkčního období jako prozatímní 

generální tajemník, který zastává funkce 

stanovené v tomto nařízení. Ostatní 

podmínky smlouvy se správním ředitelem 

se nemění. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  440 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jako prozatímní výkonný ředitel vykonává 

pravomoci orgánu oprávněného ke 

jmenování. Na základě souhlasu správní 

rady může schvalovat veškeré platby 

pokryté prostředky v rámci rozpočtu 

sdružení BEREC a uzavírat smlouvy, 

včetně smluv se zaměstnanci po přijetí 

plánu pracovních míst sdružení BEREC. 

Jako prozatímní generální tajemník 

vykonává pravomoci orgánu oprávněného 

ke jmenování. Na základě souhlasu správní 

rady může schvalovat veškeré platby 

pokryté prostředky v rámci rozpočtu 

sdružení BEREC a uzavírat smlouvy, 

včetně smluv se zaměstnanci po přijetí 

plánu pracovních míst sdružení BEREC. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nařízení 

Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pracovní smlouva správního ředitele 

jmenovaného na základě nařízení (ES) č. 

1211/2009 skončí na konci jeho funkčního 

období nebo ke dni, k němuž se ujme své 

funkce výkonný ředitel poté, co byl 

jmenován správní radou v souladu s 

článkem 22, podle toho, co nastane dříve. 

Pracovní smlouva správního ředitele 

jmenovaného na základě nařízení (ES) č. 

1211/2009 skončí na konci jeho funkčního 

období nebo ke dni, k němuž se ujme své 

funkce generální tajemník poté, co byl 

jmenován správní radou v souladu s 

článkem 22, podle toho, co nastane dříve. 

Or. fr 

 


