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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Konkurenceschopná a účinná telekomunikační infrastruktura je důležitá pro 
konkurenceschopnost EU. V zájmu vybudování funkčního jednotného trhu elektronických 
komunikací vstoupilo v roce 2003 v platnost pět rámcových směrnic a v roce 2002 byla 
rozhodnutím Komise zřízena skupina evropských regulačních orgánů (ERG). V roce 2006 
Komise předložila zprávu o fungování směrnic a zahájila veřejné konzultace. Dospěla 
k závěru, že uplatňování pravidel EU není jednotné a že je tato regulační roztříštěnost zdrojem 
potíží. 

Na základě tohoto posouzení byl předložen nový balíček návrhů, které revidují rámec pro 
elektronické komunikace a navrhují zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických 
komunikací (EECMA), který by nahradil ERG a zahrnoval Evropskou agenturu pro 
bezpečnost sítí a informací (ENISA). 

Vzhledem k tomu, že mandát agentury ENISA na konci roku 2009 vyprší, nebude-li 
prodloužen, považovala Komise za užitečné zařadit do svého nového návrhu oblast 
působnosti agentury ENISA, a tím začlenit sledování otázek bezpečnosti sítě do činnosti 
nového úřadu.

V souladu s rozhodnutím Komise, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů, 
může ERG shodou nebo dvoutřetinovou většinou, pokud nelze shody dosáhnout, přijmout 
svůj jednací řád. Podle důvodové zprávy Komise ohledně EECMA je v praxi v rámci ERG 
zpravidla vyžadována dohoda všech 27 regulačních orgánů.

Navrhovatel je přesvědčen, že by bylo přínosné rozšířit pravomoci skupiny ERG a co nejlépe 
využít její odborné zkušenosti, zejména pověřit skupinu prací v oblasti sbližování regulace, 
a stanovit konečnou podobu většinového hlasování pro zajištění větší rozhodovací pravomoci, 
důslednosti a souladu. Není jasné, zda toho lze dosáhnout pouze zřízením Evropského úřadu 
pro trh elektronických komunikací v navrhované podobě a zda je vhodná absorpce funkcí 
agentury ENISA a ostatních subjektů. Je třeba, aby skupina ERG nebo instituce jako úřad 
EECMA získaly pevný právní základ, který přesahuje omezené hranice stanovené 
rozhodnutím Komise z roku 2002, průvodní změny struktury a povinností jsou však závažné 
a týkají se aspektů, které jsou uspokojivě spravovány na základě současných ujednání. Je tedy 
nutné analyzovat, zda je přístup Komise přiměřený, či zda zasahuje do oblastí, které by měly 
být ponechány na členských státech.

Hlavní výzvy týkající se důslednějšího uplatňování stávajících pravidel i provádění nové 
regulace, která je považována za nezbytnou pro dosažení společného trhu elektronických 
komunikací, musí řešit regulační orgány. „Standardní“ struktura agentury navrhovaná Komisí 
není považována za uspokojivou. Je především třeba zvýšit odpovědnost vůči Parlamentu, aby 
se vyvážily zájmy Komise a členských států. Doporučuje se, aby byl tento subjekt vytvořen 
v souladu s článkem 95, který je již základem tohoto nařízení. V této souvislosti se 
upozorňuje na rozsudek velkého senátu Evropského soudního dvora ze dne 2. května 2006 
ve věci C-217/04 Spojené království v. Evropský parlament a Rada, ve kterém se uvádí, 
že:

„nic ve znění článku 95 ES neumožňuje dojít k závěru, že opatření přijatá zákonodárcem 
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Společenství na základě tohoto ustanovení jsou určena pouze členským státům. Podle uvážení 
uvedeného zákonodárce se totiž může zdát nezbytné stanovit zřízení subjektu Společenství 
pověřeného přispívat k uskutečnění procesu harmonizace“. 

Další obavy spojené se strukturou agentury navrhovanou Komisí vyvolává skutečnost, že by 
správní rada mohla oslabit postavení rady regulačních orgánů. Je důležité, aby v případě, 
že bude zřízena rada či nějaký jiný výkonný subjekt, byl tento subjekt vzhledem k tomu, 
že má Komisi poskytovat poradenství, jmenován nezávisle na Komisi. Proto se doporučuje, 
aby se na jmenování ředitele a jakékoli rady či výkonného subjektu podílel také Parlament, 
nikoli pouze členské státy a Komise.  

Aby byla zaručena nezávislost subjektu nutná k tomu, aby jím poskytované poradenství mělo 
váhu a význam, jaké subjekt potřebuje pro svou činnost při provádění regulace v členských 
státech, měly by správní zaměstnance subjektu obecně financovat členské státy. To má 
mimořádný význam, má-li být subjekt nezávislý na Komisi. Komise však může mít pravomoc 
svolat v naléhavém případě mimořádné zasedání subjektu.

Je třeba stanovit jasný rámec rozhodnutí, která bude evropský regulační subjekt přijímat, 
prostřednictvím procesu sbližování regulace a budoucích doporučení, která by měla vždy 
podléhat parlamentní kontrole. 

Agenturu ENISA, která má oblast působnosti příliš omezenou na to, aby pokryla všechny 
bezpečnostní aspekty elektronických komunikací, by neměl nahradit navrhovaný hlavní 
úředník pro bezpečnost sítí a stálá skupina zastoupených zájmů. Aby byl zaručen společný 
evropský přístup k bezpečnosti našich sítí a narůstajícím útokům, měla by být zřízena 
samostatná skupina nebo agentura zúčastněných subjektů v rámci GŘ pro spravedlnost, 
svobodu a bezpečnost, která by se rovněž zabývala otázkami, jako je narůstající počítačová 
kriminalita. Tato skupina nebo subjekt by měly mít stálé křeslo v radě evropského 
regulačního orgánu, a tím zajišťovat trvalé spojení mezi regulací trhu a bezpečností 
a poskytovat informace pro úřad a Parlament, ačkoli se uznává, že je ve věci regulační 
nezávislosti třeba značné obezřetnosti.

Rovněž se navrhuje, aby úřad EECMA nebo evropský regulační orgán poskytovaly Komisi 
poradenství při výkonu pravomocí týkajících se vymezení spektra a nahradily Skupinu pro 
politiku rádiového spektra, která poskytuje Komisi poradenství v politice rádiového spektra 
v současné době.  Nepřevládá přesvědčení, že by Komisi nutně musely být svěřeny pravomoci 
jako např. vymezování spektra, úřad by však v každém případě nebyl vhodným poradním 
subjektem, jelikož velká část vnitrostátních regulačních orgánů, z nichž je tento úřad tvořen, 
nemá žádné povinnosti ohledně spektra, a tím pádem ani nezbytné zkušenosti. Rozhodování 
v otázkách spektra by mělo být ponecháno na Skupině pro politiku rádiového spektra.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum 
a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 
2004 o zřízení Evropské agentury pro 
bezpečnost sítí a informací (dále jen 
„nařízení o agentuře ENISA“) byla v roce 
2004 na pět let zřízena Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), 
jejímž úkolem je zajistit vysokou a účinnou 
úroveň bezpečnosti sítí a informací 
ve Společenství s cílem rozvíjet kulturu 
bezpečnosti sítí a informací v zájmu 
občanů, spotřebitelů, podniků a organizací 
veřejného sektoru v Evropské unii, 
a zajistit tak řádné fungování vnitřního 
trhu.

(3) Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 
2004 o zřízení Evropské agentury pro 
bezpečnost sítí a informací (dále jen 
„nařízení o agentuře ENISA“) byla v roce 
2004 na pět let zřízena Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), 
jejímž úkolem je zajistit vysokou a účinnou 
úroveň bezpečnosti sítí a informací 
ve Společenství s cílem rozvíjet kulturu 
bezpečnosti sítí a informací v zájmu 
občanů, spotřebitelů, podniků a organizací 
veřejného sektoru v Evropské unii, 
a zajistit tak řádné fungování vnitřního 
trhu. Toto nařízení nemá vliv na nařízení 
(ES) č. 460/2004, které by mělo být 
zrevidováno podle svých příslušných 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zároveň byla určena řada problémů 
týkajících se zejména její organizační 
struktury, spektra dovedností a počtu 
provozních zaměstnanců a logistických 
obtíží. Hlavní funkce agentury ENISA by 
se měly stát základní součástí úřadu, který
by měl na základě jasněji vymezených cílů 
a úkolů zajistit jejich plnění jediným 
subjektem, do jehož působnosti patří 
otázky spadající do předpisového rámce 
EU pro sítě a služby elektronických 

(11) Zároveň byla určena řada problémů 
týkajících se zejména její organizační 
struktury, spektra dovedností a počtu 
provozních zaměstnanců a logistických 
obtíží. Hlavní funkce agentury ENISA by 
se měly stát základní součástí regulace 
elektronických komunikací, která by měla
na základě jasněji vymezených cílů a úkolů 
zajistit jejich plnění samostatným 
subjektem přidruženým ke generálnímu 
ředitelství pro informační společnost 
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komunikací, a to účinnějším, účelnějším 
a hospodárnějším způsobem a v souladu 
se zásadami zlepšování právní úpravy.

a média a generálnímu ředitelství pro 
spravedlnost, svobodu a bezpečnost, do 
jehož působnosti patří otázky spadající do 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací a otázky 
týkající se bezpečnosti sítí a informací 
a počítačové kriminality, a to účinnějším, 
účelnějším a hospodárnějším způsobem 
a v souladu se zásadami zlepšování právní 
úpravy.

Odůvodnění

Mandát agentury ENISA skončí v roce 2009 a pokud její současné povinnosti nepřevezme jiná 
instituce, nebude možné bezpečnost evropských sítí a informací sledovat a přiměřeně se jí 
zabývat. Protože současná oblast působnosti agentury ENISA je příliš omezená na to, aby 
pokryla například počítačovou kriminalitu související s elektronickými komunikacemi, 
a protože není jasné, zda by tato činnost měla být zajištěna, pokud by se agentura ENISA 
stala součástí Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací, je nutný integrovaný 
přístup k regulaci i bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Z toho důvodu je třeba zřídit nový 
subjekt Společenství, Evropský úřad pro 
trh elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“). Tento úřad by účinně přispíval 
k dotváření vnitřního trhu tím, že by 
napomáhal Komisi a vnitrostátním 
regulačním orgánům. Hrál by referenční 
úlohu a budoval důvěru svou nestranností, 
kvalitou poskytovaného poradenství 
a šířených informací, průhledností svých 
postupů a pracovních metod a pečlivostí, 
s jakou plní své úkoly.

(12) Z toho důvodu je třeba zřídit nový 
nezávislý subjekt Společenství na základě 
posílené skupiny evropských regulačních 
orgánů (ERG) (dále jen „úřad“). Tento 
úřad by účinně přispíval k dotváření 
vnitřního trhu tím, že by napomáhal 
Komisi a vnitrostátním regulačním 
orgánům. Hrál by referenční úlohu 
a budoval důvěru svou nestranností, 
kvalitou poskytovaného poradenství 
a šířených informací, průhledností svých 
postupů a pracovních metod a pečlivostí, 
s jakou plní své úkoly.

Odůvodnění

Protože má být zajištěna finanční nezávislost posílené ERG nebo BERT na Komisi, mělo by se 
to odrážet i v jiném názvu subjektu.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Komise uznává globální 
a přeshraniční povahu globálního trhu 
s telekomunikacemi a poznamenává, že se 
tento trh liší od telekomunikačních služeb 
poskytovaných výhradně na vnitrostátní 
úrovni a že existuje jednotný trh pro 
všechny globální telekomunikační služby 
(GTS), který musí být odlišen od čistě 
vnitrostátních telekomunikačních služeb.

Odůvodnění

Trhy s GTS mají smlouvy, které jsou přizpůsobené jednotlivým zakázkám a jsou vyjednávány 
pro větší počet zemí, a opatření týkající se těchto záležitostí nejsou specifická pro jednotlivé 
země ani zeměpisné oblasti.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Úřad by měl fungovat jako odborné 
středisko na evropské úrovni zabývající se 
otázkami bezpečnosti sítí a informací a měl
by poskytovat pokyny a poradenství 
Evropskému parlamentu, Komisi nebo 
příslušným subjektům určeným členskými 
státy. Otázka bezpečnosti a odolnosti 
komunikačních sítí a informačních systémů 
má pro společnost nadále prvořadý význam 
a představuje klíčovou součást 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Řádné 
fungování vnitřního trhu může být 
ohroženo nesourodým uplatňováním 
ustanovení týkajících se bezpečnosti, která 
jsou stanovena v rámcové směrnici a ve 
zvláštních směrnicích. Stanovisko, v němž

(24) Rozšířená agentura ENISA by měla
fungovat jako odborné středisko na 
evropské úrovni zabývající se otázkami 
bezpečnosti sítí a informací a měla by 
poskytovat pokyny a poradenství 
Evropskému parlamentu, Komisi nebo 
příslušným subjektům určeným členskými 
státy. Otázka bezpečnosti a odolnosti 
komunikačních sítí a informačních systémů 
má pro společnost nadále prvořadý význam 
a představuje klíčovou součást 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Řádné 
fungování vnitřního trhu může být 
ohroženo nesourodým uplatňováním 
ustanovení týkajících se bezpečnosti, která 
jsou stanovena v rámcové směrnici a ve 
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úřad na žádost Komise a členských států 
poskytne technické poradenství, by mělo 
usnadnit jednotné uplatňování uvedených 
směrnic na vnitrostátní úrovni.

zvláštních směrnicích. Stanovisko 
agentury ENISA, která by měla rozšířený 
mandát, byla by součástí Generálního 
ředitelství pro informační společnost 
a média i Generálního ředitelství pro 
spravedlnost, svobodu a bezpečnost 
a poskytovala by na žádost Komise 
a členských států technické poradenství, by 
mělo usnadnit jednotné uplatňování 
uvedených směrnic na vnitrostátní úrovni.

Odůvodnění

Mandát agentury ENISA skončí v roce 2009 a pokud její současné povinnosti nepřevezme jiná 
instituce, nebude možné bezpečnost evropských sítí a informací sledovat a přiměřeně se jí 
zabývat. Protože současná oblast působnosti agentury ENISA je příliš omezená na to, aby 
pokryla například počítačovou kriminalitu související s elektronickými komunikacemi, 
a protože není jasné, zda by tato činnost měla být zajištěna, pokud by se agentura ENISA 
stala součástí Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací, je nutný integrovaný 
přístup k regulaci i bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Aby byla zaručena plná samostatnost 
a nezávislost úřadu, měl by obdržet 
samostatný rozpočet. Na veškeré dotace ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie se 
nadále uplatňuje rozpočtový proces 
Společenství. Kromě toho by měl Účetní 
dvůr provádět kontrolu účtů v souladu 
s článkem 91 nařízení Komise (ES, 
Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 
2002 o rámcovém finančním nařízení pro 
subjekty uvedené v článku 185 nařízení 
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství.

(40) Aby byla zaručena plná samostatnost 
a nezávislost úřadu, měl by obdržet 
samostatný rozpočet, který by měl být z 
jedné třetiny financován ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie a ze dvou třetin 
z rozpočtů členských států. Na veškeré 
dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie, tzn. až na jednu třetinu rozpočtu 
úřadu, se nadále uplatňuje rozpočtový 
proces Společenství. Kromě toho by měl 
Účetní dvůr provádět kontrolu účtů 
v souladu s článkem 91 nařízení Komise 
(ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. 
prosince 2002 o rámcovém finančním 
nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, 
kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství.
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Odůvodnění

Aby byla zaručena nezávislost nového orgánu a aby měl orgán větší pravomoc v příslušných 
členských státech, je nutné rozdělit financování orgánu mezi členské státy (vnitrostátní 
regulační orgány) a rozpočet Společenství. Částečné financování z rozpočtu Společenství 
rovněž zaručí větší odpovědnost úřadu vůči Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Evropský úřad pro trh 
elektronických komunikací, jehož 
povinnosti jsou stanoveny v tomto 
nařízení.

1. Zřizuje se posílená skupina ERG jako 
úřad, jehož povinnosti jsou stanoveny 
v tomto nařízení.

Odůvodnění

Je zbytečné zřizovat zcela novou agenturu, měl by ji nahradit subjekt, jakým je například 
posílená skupina ERG, zakotvená v právních předpisech EU. V rozsudku velkého senátu 
Evropského soudního dvora ze dne 2. května 2006 ve věci C-217/04 Spojené království 
vs. Parlament a Rada se uvádí, že článek 95 lze použít jako základ pro vytvoření subjektu 
Společenství. Vznikají tak postačující důvody k tomu, aby bylo uděleno více pravomocí 
skupině evropských regulačních orgánů tím, že jí bude dána vlastní právní subjektivita, 
a tudíž nezávislost.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad jedná v rámci působnosti rámcové 
směrnice a zvláštních směrnic a vychází 
z odborných znalostí vnitrostátních 
regulačních orgánů. Přispívá k lepšímu 
fungování vnitřního trhu sítí a služeb 
elektronických komunikací, především 
k rozvoji elektronických komunikací 
napříč Společenstvím a k vysoké a účinné 
úrovni bezpečnosti sítí a informací, a to 
plněním úkolů vyjmenovaných 

2. Úřad jedná v rámci působnosti rámcové 
směrnice a zvláštních směrnic a vychází 
z odborných znalostí vnitrostátních 
regulačních orgánů. Přispívá k lepšímu 
fungování vnitřního trhu sítí a služeb 
elektronických komunikací, především 
k rozvoji elektronických komunikací 
napříč Společenstvím, a to plněním úkolů 
vyjmenovaných v kapitolách II a III.
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v kapitolách II a III.

Aby byla zajištěna vysoká a účinná 
úroveň bezpečnosti sítí a informací, měl 
by úřad brát v úvahu doporučení agentury 
ENISA.

Odůvodnění

Úřad by neměl mít pravomoci v oblasti bezpečnosti, které by měla účinně vykonávat Evropská 
agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) nebo její nástupnický subjekt.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úřad plní své úkoly ve spolupráci 
s vnitrostátními regulačními orgány 
a Komisí v rámci evropského systému pro 
regulaci elektronických komunikací.

3. Úřad plní své úkoly ve spolupráci 
s vnitrostátními regulačními orgány 
a Komisí.

Odůvodnění

Řada regulačních povinností úřadu by měla zůstat členským státům.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) na žádost Komise či z vlastního 
podnětu vydává stanoviska a je Komisi 
nápomocen poskytováním dodatečné 
technické podpory ve všech otázkách 
týkajících se elektronických komunikací;

(a) na žádost Komise nebo Evropského 
parlamentu či z vlastního podnětu vydává 
stanoviska a je Komisi a Evropskému 
parlamentu nápomocen poskytováním 
dodatečné technické podpory ve všech 
otázkách týkajících se elektronických 
komunikací;

Odůvodnění

Důvodová zpráva k návrhu Komise vymezuje úřad jako „odpovědný Evropskému 
parlamentu“. Proto musí být zajištěna mezi Evropským parlamentem a úřadem užší vazba.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) přijímá jednotlivá rozhodnutí ohledně 
udělování práv na užívání čísel 
evropského telefonního číslovacího 
prostoru (ETNS);

vypouští se

Odůvodnění

Dostatečná opatření v této oblasti již zavedl Evropský radiokomunikační úřad.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) je Komisi nápomocen při výběru 
podniků, jimž mají být udělena práva 
na užívání rádiových frekvencí a čísel;

vypouští se

Odůvodnění

Práva pro používání rádiových frekvencí a čísel jsou již účinně spravována Skupinou pro 
politiku rádiového spektra (RSPG), Výborem pro rádiové spektrum (RSC) a Komunikačním 
výborem (CoCom).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) vybírá a rozděluje poplatky za práva 
na užívání rádiových frekvencí a čísel;

vypouští se
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Odůvodnění

Záležitosti týkající se spektra jsou již účinně spravovány Skupinou pro politiku rádiového 
spektra (RSPG).

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 písm. ia) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) vypracovává společné postoje 
k celoevropským otázkám, například ke 
globálním a přeshraničním 
telekomunikačním službám, aby zvýšil 
regulační soulad a podpořil celoevropský 
trh a celoevropská pravidla.

Odůvodnění

V souladu s platným obecným rámcem EU poskytovatel globálních telekomunikačních služeb 
musí dodržet individuální požadavky všech vnitrostátních regulačních orgánů týkající se
udělování oprávnění, aby mohl poskytovat celoevropské služby. Mezi těmito vnitrostátními 
úpravami existují značné odchylky a požadavky plynoucí z vnitrostátních systémů udělování 
oprávnění se také významně liší.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost Komise vydává úřad 
stanoviska ke všem otázkám týkajícím se 
elektronických komunikací.

1. Na žádost Komise nebo Evropského 
parlamentu vydává úřad stanoviska 
k otázkám uvedeným ve výčtu v odstavci 3
a týkajícím se elektronických komunikací. 
Komise může požadovat stanovisko 
k jiným otázkám týkajícím se 
elektronických komunikací, pokud je 
žádost odůvodněná a přiměřená a pokud 
je Evropskému parlamentu a Radě 
současně s podáním žádosti poskytnuto 
oznámení a možnost provést kontrolu.
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Odůvodnění

Důvodová zpráva k návrhu Komise vymezuje úřad jako „odpovědný Evropskému 
parlamentu“. Proto musí být zajištěna mezi Evropským parlamentem a úřadem užší vazba. 
Žádosti o stanoviska od Komise by měly být promyšlené a odpovědné.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad zejména přispívá k 
harmonizovanému uplatňování ustanovení 
rámcové směrnice a zvláštních směrnic, 
a to tím, že je Komisi nápomocen při 
přípravě doporučení nebo rozhodnutí, jež 
má Komise přijmout v souladu s článkem 
19 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice).

2. Úřad podporuje sbližování právních 
předpisů a přispívá k harmonizovanému 
uplatňování ustanovení rámcové směrnice 
a zvláštních směrnic, a to tím, že je Komisi 
nápomocen při přípravě rozhodnutí, jež má 
Komise přijmout v souladu s článkem 19 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Odůvodnění

Sbližování regulačních předpisů je nutné. Doporučení neumožňují kontrolu ze strany 
Parlamentu a důvodová zpráva k návrhu Komise přitom vymezuje úřad jako „odpovědný 
Evropskému parlamentu“. Parlamentní kontrola proto musí být zajištěna.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Záležitosti uvedené v odstavci 1 
zahrnují:

3. Záležitosti uvedené v odstavci 1 musí 
být:

Odůvodnění

Povinnosti úřadu by měly být jasně vymezeny.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) bezpečnost a integritu veřejných sítí 
a služeb elektronických komunikací 
včetně otázek spojených s narušením 
bezpečnosti a/nebo integrity v souladu 
s článkem 13a směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice) a článkem 4 směrnice 
2002/58/ES (směrnice o soukromí 
a elektronických komunikacích);

vypouští se

Odůvodnění

Otázkami bezpečnosti by se již měla účinně zabývat posílená Evropská agentura pro 
bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) otázky přidělování čísel v souladu 
s článkem 10 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice) a přístupu k číslům 
a službám ve Společenství v souladu 
s článkem 28 směrnice 2002/22/ES 
(směrnice o univerzální službě);

vypouští se

Odůvodnění

Pravomoc by měla zůstat v rukou členských států.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. o
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(o) opatření týkající se otázek rádiových 
frekvencí v souladu s články 4 a 6 
rozhodnutí č. 676/2002/ES (rozhodnutí 
o rádiovém spektru);

vypouští se

Odůvodnění

Záležitosti týkající se spektra jsou již účinně spravovány Skupinou pro politiku rádiového 
spektra (RSPG).

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(p) v souladu s články 6a a 6b směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice):

vypouští se

(i) harmonizované podmínky týkající se 
práv na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel;
(ii) změny či odejmutí práv na užívání 
vydaných na koordinovaném či 
harmonizovaném základě;
(iii) výběr podniků, jimž by mohla být 
udělena individuální práva na užívání 
frekvencí nebo čísel pro účely poskytování 
služeb, které mají přeshraniční potenciál.

Odůvodnění

Záležitosti týkající se spektra jsou již účinně spravovány Skupinou pro politiku rádiového 
spektra (RSPG).

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. p a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(pa) opatření, která zaručují vytvoření 
společných celoevropských pravidel 
a požadavků pro poskytovatele globálních 
a přeshraničních telekomunikačních 
služeb;

Odůvodnění

V souladu s platným obecným rámcem EU poskytovatel globálních telekomunikačních služeb 
musí dodržet individuální požadavky všech vnitrostátních regulačních orgánů týkající se 
udělování oprávnění, aby mohl poskytovat celoevropské služby. Mezi těmito vnitrostátními 
úpravami existují značné odchylky a požadavky vyplývající z vnitrostátních systémů udělování 
oprávnění se také významně liší.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Veškerá stanoviska úřadu se předávají 
Evropskému parlamentu a úřad 
informuje Evropský parlament v rámci 
regulativního postupu s kontrolou o svých 
konečných návrzích.

Odůvodnění

Důvodová zpráva k návrhu Komise vymezuje úřad jako „odpovědný Evropskému 
parlamentu“. Proto musí být zajištěna mezi Evropským parlamentem a úřadem užší vazba.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad může případně před vydáním 
stanoviska pro Komisi konzultovat
příslušné vnitrostátní orgány na ochranu 
hospodářské soutěže.

2. Úřad před vydáním stanoviska pro 
Komisi konzultuje příslušné vnitrostátní 
orgány na ochranu hospodářské soutěže.
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Odůvodnění

Je třeba, aby úřad respektoval zásadu subsidiarity a co nejvíce využíval odborné znalosti 
jednotlivých států.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úřad může přijímat rozhodnutí ohledně 
udělování práv na užívání čísel 
evropského telefonního číslovacího 
prostoru (ETNS) v souladu s článkem 10 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Úřad rovněž odpovídá jménem členských 
států, jimž bylo přiděleno předčíslí 3883, 
za správu a rozvoj evropského telefonního 
číslovacího prostoru (ETNS).

vypouští se

Odůvodnění

Uspokojivá opatření již zavedl Evropský radiokomunikační úřad.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad plní úkoly spojené se správou a 
řízením harmonizovaných číselných 
rozsahů v souladu s čl. 10 odst. 4 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

vypouští se

Odůvodnění

Uspokojivá opatření již zavedl Evropský radiokomunikační úřad.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Úřad zveřejňuje výroční zprávu 
o předpokládaném vývoji frekvencí 
v odvětví a politikách elektronických 
komunikací, v níž určí možné potřeby 
a výzvy.

4. Úřad ve spolupráci s RSPG 
zaznamenává předpokládaný vývoj
frekvencí v odvětví elektronických 
komunikací. Pravidelně a dle potřeby, 
nebo na žádost Komise vypracuje úřad 
zprávu o možných potřebách a výzvách.

Odůvodnění

Povinnost podávat výroční zprávy je přílišným nátlakem a byrokracií. Zprávy by měly být 
vypracovávány tehdy, pokud to úřad považuje za vhodné nebo je o to požádán. K výkonu této 
pravomoci může být vhodnější Skupina pro politiku rádiového spektra, která již vede 
nezbytnou evidenci.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se stanovisko úřadu podle 
odstavce 1 týká provádění společného 
výběrového řízení pro práva na užívání, 
které spadá do oblasti působnosti článku 
6b směrnice 2002/20/ES (autorizační 
směrnice), musí toto stanovisko zejména:

vypouští se

(a) určit služby elektronických 
komunikací, pro jejichž přeshraniční 
poskytování ve Společenství by bylo 
přínosné, kdyby byly použity frekvence 
nebo čísla, k nimž byla práva udělena na 
základě jediného postupu a jednotného 
souboru podmínek;
(b) určit čísla nebo číselné rozsahy, které 
by bylo možné pro takovéto služby použít;
(c) posoudit úroveň skutečné či 
potenciální poptávky po těchto službách 
ve Společenství a
(d) specifikovat omezení, která úřad 
považuje za vhodná, pokud jde o počet 
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práv na užívání, která mají být 
prostřednictvím společného výběrového 
řízení nabídnuta, a postupy pro výběr 
podniků, jimž mají být tato práva udělena, 
a to případně s náležitým ohledem na 
zásady stanovené v článku 7 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice).

Odůvodnění

Pravomoc by měla zůstat v rukou členských států.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Návrh pro výběr podniků
V souladu s článkem 6b směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice) úřad:
(a) přijímá a zpracovává žádosti podniků 
o práva na užívání rádiových frekvencí 
a čísel a vybírá správní a jiné poplatky 
uložené podnikům na základě společného 
výběrového řízení;
(b) provádí společné výběrové řízení 
a navrhuje podnik nebo podniky, jimž 
mohou být v souladu s uvedenými 
ustanoveními udělena individuální práva 
na užívání;
(c) předkládá Komisi zprávu 
s podrobnostmi o obdržených žádostech 
a s popisem posouzení těchto žádostí, 
přičemž určí podnik nebo podniky, které 
jsou nejvíce způsobilé pro udělení 
individuálních práv na užívání, a tento 
výběr odůvodní odkazem na výběrová 
kritéria stanovená v příslušném 
prováděcím opatření.
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Odůvodnění

Práva pro používání rádiových frekvencí a čísel jsou již účinně spravována Skupinou pro 
politiku rádiového spektra (RSPG), Výborem pro rádiové spektrum (RSC) a Komunikačním 
výborem (CoCom).

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost Komise předloží úřad Komisi 
stanovisko k odejmutí práv na užívání 
udělených na základě společných řízení 
stanovených v článku 6b směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice).

Na žádost Komise nebo RSPG předloží 
úřad Komisi a RSPG stanovisko 
k odejmutí práv na užívání udělených na 
základě společných řízení stanovených 
v článku 6b směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice).

Odůvodnění

Úřad by při správě spektra měl spolupracovat s Komisí i se Skupinou pro politiku rádiového 
spektra (RSPG).

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě úkolů uvedených v čl. 4 odst. 3 
písm. b) a čl. 19 odst. 4 a 5 přispívá úřad 
k rozvoji kultury bezpečnosti sítí 
a informací, zejména tím, že:

Ve vhodných případech úřad udržuje 
spojení s Evropskou agenturou pro 
bezpečnost sítí a informací (ENISA) nebo 
jejím nástupnickým subjektem. Na žádost 
Komise nebo agentury ENISA úřad 
předloží Komisi a agentuře ENISA 
stanovisko k otázkám bezpečnosti.

(a) usnadňuje spolupráci mezi Komisí 
a členskými státy při rozvoji společných 
metod k předcházení problémům v oblasti
bezpečnosti sítí a informací, k jejich 
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řešení a odstraňování;
(b) poskytuje Komisi poradenství při 
výzkumných pracích v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací a ohledně účinného 
využívání technologií pro prevenci rizika 
a podporuje opatření pro posuzování 
rizika a interoperabilní řešení při řízení 
rizik a studie řešení v oblasti 
preventivního řízení v organizacích 
veřejného a soukromého sektoru 
a
(c) přispívá k úsilí Společenství 
o spolupráci se třetími zeměmi a případně 
s mezinárodními organizacemi s cílem 
posílit společný celkový přístup k otázkám 
bezpečnosti sítí a informací.

Odůvodnění

Vstup poskytovaný úřadem je užitečný, otázkami bezpečnosti se však již účinně zabývá 
agentura ENISA a pravomoc by měla být ponechána tomuto orgánu nebo jeho nástupci.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad může Komisi z vlastního podnětu 
předložit stanovisko k záležitostem 
uvedeným v čl. 4 odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 8 
odst. 3, čl. 10 odst. 1 a článcích 12, 14, 21 
a 22.

Úřad může Evropskému parlamentu 
a Komisi z vlastního podnětu předložit 
stanovisko, především k záležitostem 
uvedeným v čl. 4 odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 8 
odst. 3, čl. 10 odst. 1 a článcích 14, 21 a 22 
a k jiným otázkám, které pokládá za 
relevantní.

Odůvodnění

Důvodová zpráva k návrhu Komise vymezuje úřad jako „odpovědný Evropskému 
parlamentu“. Proto musí být zajištěna mezi Evropským parlamentem a úřadem užší vazba. 
Jiné pozměňovací návrhy odstraňují článek 12, protože práva na používání rádiových 
frekvencí a čísel jsou již účinně spravována Skupinou pro politiku rádiového spektra (RSPG), 
Výborem pro rádiové spektrum (RSC) a Komunikačním výborem (CoCom).
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Výběr správních poplatků za služby 

poskytované úřadem
1. Postupem podle čl. 54 odst. 2 a na 
základě stanoviska úřadu stanoví Komise 
správní poplatky ukládané podnikům za 
služby poskytované úřadem. Tyto správní 
poplatky vybírá úřad.
2. Správní poplatky jsou ukládány 
jednotlivým podnikům objektivním, 
průhledným a přiměřeným způsobem, 
který minimalizuje dodatečné správní 
náklady a související poplatky.
3. Správní poplatky uvedené v odstavci 1 
mohou pokrývat:
(a) správní náklady vzniklé úřadu při 
vedení výběrového řízení v souladu 
s článkem 12;
(b) vyřizování odvolání v souladu 
s článkem 34;
(c) správní náklady vzniklé úřadu při 
správě evropského telefonního číslovacího 
prostoru v souladu s článkem 8. 
Veškeré poplatky se vyjadřují a hradí v 
eurech.
4. Výše správních poplatků se stanoví na 
takové úrovni, aby se zaručilo, že příjmy 
z těchto poplatků v zásadě dostačují ke 
krytí celkových nákladů na poskytnuté 
služby.
5. Úřad zveřejňuje roční přehled svých 
správních nákladů a poplatků. Na základě 
případného rozdílu mezi celkovou částkou 
poplatků a celkovými správními náklady 
předloží úřad Komisi stanovisko, v němž 
uvede vhodné úpravy těchto poplatků.
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Odůvodnění

Pravomoc by měla zůstat v rukou členských států.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Výběr a rozdělování poplatků za práva na 

užívání rádiových frekvencí a čísel a 
správních poplatků v rámci společného 

výběrového řízení
1. Pokud jsou v souladu s článkem 6b 
směrnice 2002/20/ES (autorizační 
směrnice) podnikům uloženy poplatky za 
práva na užívání rádiových frekvencí 
nebo čísel udělená na základě společného 
výběrového řízení, odpovídá úřad za výběr 
a rozdělení těchto poplatků.
Poplatky za užívání úřad poté, co je přijal, 
rozdělí mezi příslušné členské státy a 
úřad, a to ve lhůtě a v poměru, jež stanoví 
Komise podle článku 6b směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice).
Pokud Komise lhůtu a poměr nestanoví, 
rozdělí se poplatky za užívání na základě 
počtu obyvatel jednotlivých členských 
států, které během posledního 
dokončeného roku před zahájením 
výběrového řízení udělily práva 
na užívání.
2. Úřad odpovídá za výběr a rozdělení 
správních poplatků uložených vybraným 
podnikům v návaznosti na společné 
výběrové řízení na práva na užívání 
frekvencí nebo čísel, aby se pokryly 
správní náklady vnitrostátních 
regulačních orgánů vzniklé při kontrole 
dodržování společných podmínek.
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Správní poplatky uvedené v prvním 
pododstavci úřad po přijetí rozdělí mezi 
příslušné vnitrostátní regulační orgány 
podle hodnot, které tyto orgány poskytly.

Odůvodnění

Záležitosti týkající se spektra jsou již účinně spravovány Skupinou pro politiku rádiového 
spektra (RSPG).

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na politiku Společenství 
v oblasti elektronických komunikací 
podporuje úřad výměnu informací mezi 
členskými státy navzájem a mezi 
členskými státy, vnitrostátními regulačními 
orgány a Komisí o situaci a vývoji 
regulačních činností týkajících se sítí 
a služeb elektronických komunikací včetně 
bezpečnosti sítí a informací.

1. S ohledem na politiku Společenství 
v oblasti elektronických komunikací 
podporuje úřad výměnu informací mezi 
členskými státy navzájem a mezi 
členskými státy, vnitrostátními regulačními 
orgány, Evropským parlamentem a Komisí 
o situaci a vývoji regulačních činností 
týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací včetně bezpečnosti sítí 
a informací.

Odůvodnění

Důvodová zpráva k návrhu Komise vymezuje úřad jako „odpovědný Evropskému 
parlamentu“. Proto musí být zajištěna mezi Evropským parlamentem a úřadem užší vazba.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) organizováním či podporou vzdělávání 
ve všech otázkách týkajících se 
elektronických komunikací.

(c) organizováním či podporou vzdělávání 
ve všech otázkách týkajících se 
elektronických komunikací, včetně aspektů 
souvisejících s ochranou osobních údajů 
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a soukromí a rovněž s bezpečností sítí 
elektronických komunikací.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) poskytuje zprávu o rozdílech 
v regulačních postupech a návrhy, jak je 
sbližovat. Pokud se úřad domnívá, že je 
třeba pro regulační praxi stanovit závazná 
pravidla, vydá Komisi vhodná doporučení, 
v nichž uvede také způsob, jak dodržování 
těchto pravidel vynucovat. Úřadu mohou 
být uděleny pravomoci týkající se 
vymáhání.

Odůvodnění

Sbližování regulačních předpisů je nutné; stejně tak je v nutných případech nezbytný 
mechanismus pro vynucování tohoto sbližování.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Úřad shromažďuje náležité informace, 
a to zejména v souladu s článkem 13a 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), 
pro analýzu stávajících a vznikajících 
nebezpečí. Zejména analyzuje na evropské 
úrovni ta nebezpečí, která mohou mít vliv 
na odolnost a dostupnost sítí 
elektronických komunikací a na pravost, 
integritu a důvěrnost informací, které tyto 
sítě zpřístupňují a předávají, a výsledky 
analýzy poskytuje členským státům 
a Komisi.

vypouští se
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Odůvodnění

Otázkami bezpečnosti by se měla účinně zabývat Evropská agentura pro bezpečnost sítí 
a informací (ENISA) nebo její nástupnický subjekt.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Úřad přispívá ke zvyšování povědomí 
a k dostupnosti včasných, objektivních 
a úplných informací, včetně informací 
o otázkách bezpečnosti sítí a informací, 
pro všechny uživatele, mimo jiné 
podporou výměny současných 
osvědčených postupů, včetně metod 
varování uživatelů, a slaďováním iniciativ 
veřejného a soukromého sektoru.

vypouští se

Odůvodnění

Bezpečnostní záležitosti již účinně spravuje Evropská agentura pro bezpečnost sítí 
a informací (ENISA).

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad zajišťuje správu a zveřejnění 
databáze o cenách hlasových a datových 
služeb poskytovaných uživatelům 
mobilních telefonů při roamingu v rámci 
Společenství, případně včetně zvláštních 
nákladů souvisejících s roamingovými 
voláními uskutečněnými a přijatými 
v nejvzdálenějších regionech Společenství. 
Sleduje vývoj těchto cen a zveřejňuje 
výroční zprávu.

vypouští se
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Odůvodnění

Zásahy v oblastech mobilního a datového roamingu byly zamýšleny pouze jako opatření 
upravující trh a neměly být trvalé. Trvalé sledování je v pravomoci Komise a mohlo by být 
požadováno, avšak nemělo by být uvedeno v nařízení.

Pozměňovací návrh 41

Proposal for a regulation
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost Komise se úřad může ujmout 
plnění určitých dodatečných úkolů.

Na žádost Komise nebo Evropského 
parlamentu ve všech záležitostech 
týkajících se elektronických komunikací
se úřad může ujmout plnění určitých 
dodatečných úkolů.

Odůvodnění

Důvodová zpráva k návrhu Komise vymezuje úřad jako „odpovědný Evropskému 
parlamentu“. Proto musí být zajištěna mezi Evropským parlamentem a úřadem užší vazba.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 24 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) správní radu vypouští se

Odůvodnění

Správní rada může ohrozit nezávislost regulačních orgánů, je nepotřebným stupněm 
byrokracie a měla by být odstraněna.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 24 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) hlavního úředníka pro bezpečnost sítí vypouští se

Odůvodnění

Úřad by neměl mít pravomoc v záležitostech bezpečnosti, a to činí hlavního úředníka pro 
bezpečnost sítí nadbytečným.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 24 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) stálou skupinu zastoupených zájmů vypouští se

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 24 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) odvolací senát. vypouští se

Odůvodnění

Úřad by neměl mít pravomoc v otázkách práv na užívání čísel, což činí odvolací senát 
nadbytečným.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 vypouští se
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Správní rada
1. Správní rada se skládá z dvanácti členů. 
Šest z nich jmenuje Komise a šest Rada. 
Členové správní rady musí být jmenováni 
tak, aby byly zajištěny nejvyšší úroveň 
odborné způsobilosti a nezávislosti a velký 
rozsah odpovídajících odborných znalostí. 
Funkční období je pětileté a lze ho jednou 
prodloužit.

2. Správní rada ze svých členů jmenuje 
svého předsedu a místopředsedu. 
Místopředseda automaticky nahradí 
předsedu, pokud tento nemůže plnit své 
povinnosti. Funkční období předsedy 
a místopředsedy je dva a půl roku a lze ho 
prodloužit. Funkční období předsedy 
a místopředsedy však v každém případě 
skončí v okamžiku ukončení jejich 
členství ve správní radě.
3. Schůze správní rady svolává její 
předseda. Nerozhodne-li správní rada 
jinak, účastní se jednání ředitel úřadu.
Správní rada se schází nejméně dvakrát 
za rok na řádném zasedání. Schází se 
rovněž z podnětu předsedy, na žádost 
Komise nebo na žádost alespoň třetiny 
svých členů. Správní rada může k účasti 
na jednání přizvat jako pozorovatele 
jakoukoli osobu, jejíž stanoviska mohou 
být pro danou otázku podstatná. Členům 
správní rady mohou být s ohledem na 
jednací řád nápomocni poradci nebo 
odborníci. Služby sekretariátu pro správní 
radu zajistí úřad.
4. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána 
dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů.
5. Každý člen má jeden hlas. Jednací řád 
stanoví podrobněji postup při hlasování, 
zejména podmínky, za jakých může jeden 
člen jednat jménem jiného člena, 
a případně rovněž pravidla upravující 
usnášeníschopnost.
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Odůvodnění

Správní rada může ohrozit nezávislost regulačních orgánů, je nepotřebným stupněm 
byrokracie a měla by být odstraněna. Vnitrostátní regulační orgány nejlépe vědí, koho ze 
svých vlastních řad jmenovat jako zástupce skupiny.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 29 
odst. 2 po poradě s radou regulačních 
orgánů ředitele.

1. Po dohodě mezi Evropským 
parlamentem a Radou a po poradě 
s Komisí je jmenován ředitel v souladu 
s čl. 29 odst. 2.

2. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 31 
odst. 2 po poradě s ředitelem hlavního 
úředníka pro bezpečnost sítí.
3. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 27 
odst. 1 členy rady regulačních orgánů.
4. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 33 
odst. 1 členy odvolacího senátu.
5. Před 30. zářím každého roku přijme 
správní rada v souladu s čl. 28 odst. 3 po 
poradě s Komisí a po schválení radou 
regulačních orgánů pracovní program 
úřadu pro nadcházející rok a předá jej 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. 
Pracovní program se přijme, aniž je tím 
dotčen roční rozpočtový proces.
6. Správní rada vykonává v souladu 
s články 36 až 38 své rozpočtové 
pravomoci.
7. Správní rada rozhodne po obdržení 
souhlasu Komise, zda přijme jakákoli 
dědictví, dary nebo příspěvky z jiných 
zdrojů Společenství.
8. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem a hlavním 
úředníkem pro bezpečnost sítí. 
9. Správní rada v případě potřeby 
v souladu s čl. 49 odst. 2 vypracuje 



PA\724531CS.doc 31/51 PE405.770v02-00

CS

personální politiku úřadu. 
10. Správní rada přijme v souladu 
s článkem 47 zvláštní opatření týkající se 
práva na přístup k dokumentům úřadu.  
11. Správní rada přijme výroční zprávu o 
činnosti úřadu a do 15. června ji předá 
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Účetnímu dvoru. Jak se stanoví v 
čl. 28 odst. 4, obsahuje tato zpráva 
nezávislou část schválenou radou 
regulačních orgánů týkající se regulačních 
činností úřadu během příslušného roku.

11. Rada regulačních orgánů přijme 
výroční zprávu o činnosti úřadu a do 15. 
června ji předá Evropskému parlamentu, 
Radě, Komisi, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Účetnímu dvoru. Jak se stanoví v čl. 28 
odst. 4, zahrnuje tato zpráva část týkající 
se regulačních činností úřadu během 
příslušného roku. Evropský parlament 
může požádat zástupce rady regulačních 
orgánů, aby se vyjádřil k relevantním 
otázkám týkajícím se jejích činností 
v oblasti regulace.

12. Správní rada přijme svůj jednací řád.
13. Správní rada předkládá Komisi 
stanovisko ke správním poplatkům, které 
může úřad vybírat od podniků při 
provádění úkolů podle článku 16.

Odůvodnění

Správní rada může ohrozit nezávislost regulačních orgánů, je nepotřebným stupněm 
byrokracie a měla by být odstraněna. Pokud bude rada regulačních orgánů řídícím orgánem 
úřadu, měla by nést odpovědnost za jeho výkon.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rada regulačních orgánů se usnáší 
prostou většinou svých členů. Kromě 
ředitele a zástupce Komise má každý člen 
nebo náhradník jeden hlas.

4. Rada regulačních orgánů se usnáší 
kvalifikovanou většinou dvou třetin svých 
členů. Kromě zástupce Komise má každý 
člen nebo náhradník jeden hlas.
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Odůvodnění

Není důvod, aby řediteli bylo odebráno hlasovací právo. Je požadována kvalifikovaná 
většina, aby se zaručilo, že jsou přijímána promyšlená rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rada regulačních orgánů přijme svůj 
jednací řád.

5. Rada regulačních orgánů přijme svůj 
jednací řád kvalifikovanou většinou dvou 
třetin svých členů.

Odůvodnění

Je požadována kvalifikovaná většina, aby se zaručilo, že jsou přijímána promyšlená 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Rada regulačních orgánů jedná při 
plnění úkolů, které jsou jí tímto nařízením 
svěřeny, nezávisle a nevyžaduje ani 
nepřijímá pokyny od žádné vlády 
členského státu ani od žádné strany hájící 
veřejný nebo soukromý zájem.

6. Rada regulačních orgánů jedná při 
plnění úkolů, které jsou jí tímto nařízením 
svěřeny, nezávisle a nevyžaduje ani 
nepřijímá pokyny od žádné vlády 
členského státu ani od žádné strany hájící 
veřejný nebo soukromý zájem a je 
nezávislá na Komisi.

Odůvodnění

Musí být zajištěna nezávislost na Komisi.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úřad řídí ředitel, který při výkonu svých 
funkcí jedná nezávisle. Aniž jsou dotčeny 
příslušné pravomoci Komise, správní rady
a rady regulačních orgánů, ředitel 
nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádné 
vlády ani žádného subjektu.

1. Úřad řídí ředitel, který při výkonu svých 
funkcí jedná nezávisle. Aniž jsou dotčeny 
příslušné pravomoci Evropského 
parlamentu, Rady, Komise a rady 
regulačních orgánů, ředitel nevyžaduje ani 
nepřijímá pokyny od žádné vlády ani 
žádného subjektu.

Odůvodnění

Správní rada by měla být odstraněna, zatímco pravomoci Rady a Parlamentu uznány.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ředitele jmenuje správní rada po 
poradě s radou regulačních orgánů, a to na 
základě výkonnosti, schopností 
a zkušeností v oblasti sítí a služeb 
elektronických komunikací a ze seznamu 
alespoň dvou kandidátů navržených 
Komisí. Před jmenováním může být 
kandidát vybraný správní radou vyzván, 
aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu 
a zodpověděl otázky jeho členů.

2. Po dohodě mezi Evropským 
parlamentem a Radou a po poradě 
s Komisí a radou regulačních orgánů je 
jmenován ředitel, a to na základě 
výkonnosti, schopností a zkušeností 
v oblasti sítí a služeb elektronických 
komunikací. Před jmenováním mohou být 
kandidáti vyzváni, aby učinili prohlášení 
před příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděli otázky jeho 
členů.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise má konečnou odpovědnost za telekomunikační politiku a poradní 
funkce úřadu musí být nezávislé, je nutné zajistit, aby Komise neměla pravomoc jmenovat.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavce 1 a 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po poradě s radou regulačních orgánů 
může správní rada jednající na návrh 
Komise funkční období ředitele jednou 
prodloužit nanejvýše o další tři roky, a to 
s ohledem na hodnotící zprávu a pouze 
v případech odůvodněných úkoly 
a potřebami úřadu.

4. Po poradě s radou regulačních orgánů 
mohou Evropský parlament a Rada
jednající na návrh Komise funkční období 
ředitele jednou prodloužit nanejvýše o další 
tři roky, a to s ohledem na hodnotící zprávu 
a pouze v případech odůvodněných úkoly 
a potřebami úřadu. 

O svém záměru prodloužit funkční období 
ředitele informuje správní rada Evropský 
parlament. Do jednoho měsíce před 
prodloužením svého funkčního období 
může být ředitel vyzván, aby učinil 
prohlášení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a zodpověděl 
otázky jeho členů.

Do jednoho měsíce před prodloužením 
svého funkčního období může být ředitel 
vyzván, aby učinil prohlášení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
členů.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise má konečnou odpovědnost za telekomunikační politiku a poradní 
funkce úřadu musí být nezávislé, je nutné zajistit, aby Komise neměla pravomoc jmenovat.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ředitel může být sesazen z funkce pouze 
rozhodnutím správní rady po poradě 
s radou regulačních orgánů. Správní rada 
toto rozhodnutí schválí tříčtvrtinovou 
většinou svých členů.

5. Ředitel může být odvolán pouze 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady po poradě s Komisí a radou 
regulačních orgánů.

Odůvodnění

Správní rada by měla být odstraněna, zatímco pravomoci Rady a Parlamentu uznány.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ředitel připravuje práci správní rady. 
Práce správní rady se účastní bez 
hlasovacího práva.

vypouští se

Odůvodnění

Zapojení správní rady a hlavního úředníka pro bezpečnost sítí by mělo být odstraněno.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před 1. zářím předloží pracovní program 
ke schválení správní radě.

vypouští se

Odůvodnění

Zapojení správní rady a hlavního úředníka pro bezpečnost sítí by mělo být odstraněno.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ředitel odpovídá za provádění ročního 
pracovního programu úřadu pod vedením 
rady regulačních orgánů, případně 
hlavního úředníka pro bezpečnost sítí 
a pod správní kontrolou správní rady.

5. Ředitel odpovídá za provádění ročního 
pracovního programu úřadu pod vedením 
rady regulačních orgánů.

Odůvodnění

Zapojení správní rady a hlavního úředníka pro bezpečnost sítí by mělo být odstraněno.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 9 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řediteli a radě regulačních orgánů 
mohou být s ohledem na jednací řád 
nápomocni poradci nebo odborníci. 
Služby sekretariátu zajistí úřad.

Odůvodnění

Zapojení správní rady a hlavního úředníka pro bezpečnost sítí by mělo být odstraněno.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 vypouští se
Hlavní úředník pro bezpečnost sítí

1. Hlavní úředník pro bezpečnost sítí 
odpovídá za koordinaci úkolů úřadu, 
které se týkají bezpečnosti sítí a informací. 
Hlavní úředník pro bezpečnost sítí je 
podřízený a ze své činnosti odpovědný 
řediteli. Připravuje návrh ročního 
pracovního programu těchto činností.
2. Hlavní úředník pro bezpečnost sítí je 
jmenován správní radou na pět let na 
základě výkonnosti, schopností 
a zkušeností v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací, a to ze seznamu alespoň dvou 
kandidátů navržených Komisí.
3. Hlavní úředník pro bezpečnost sítí 
může být odvolán pouze rozhodnutím 
správní rady po poradě s ředitelem. 
Správní rada toto rozhodnutí schválí 
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tříčtvrtinovou většinou svých členů.
4. Po poradě s ředitelem může správní 
rada jednající na návrh Komise funkční 
období hlavního úředníka pro bezpečnost 
sítí jednou prodloužit nanejvýše o další tři 
roky, a to pouze v případech 
odůvodněných úkoly a potřebami úřadu.

Odůvodnění

Bezpečnostní záležitosti již účinně spravuje Evropská agentura pro bezpečnost sítí 
a informací (ENISA).

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hlavní úředník pro bezpečnost sítí
ustaví stálou skupinu zastoupených zájmů 
složenou z odborníků zastupujících
dotčené osoby, zejména z průmyslu 
informačních a komunikačních technologií,
organizací spotřebitelů a z řad vědeckých 
odborníků v oblasti bezpečnosti sítí 
a informací. Po poradě s ředitelem stanoví 
postupy týkající se zejména počtu, složení 
a jmenování členů a činnosti skupiny.

1. Ředitel vyzve dotčené osoby, zejména 
z průmyslu informačních a komunikačních 
technologií a organizací spotřebitelů, aby 
radě regulačních orgánů daly k dispozici 
své odborné zkušenosti. Vyzve zástupce 
agentury ENISA, aby poskytl své odborné 
zkušenosti v záležitostech bezpečnosti, 
které ovlivňují práci evropských 
regulačních orgánů, a umožní mu účast 
na všech zasedáních rady regulačních 
orgánů v postavení stálého pozorovatele.
Rady dotčených osob radě regulačních 
orgánů budou v rozhodnutích orgánů 
brány v úvahu a budou oznamovány 
Evropskému parlamentu, Komisi 
a evropským regulačním orgánům.

Odůvodnění

Bezpečnostní záležitosti již účinně řeší Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací 
(ENISA) a pozice hlavního úředníka pro bezpečnost sítí by neměla existovat. Nicméně 
zástupce agentury ENISA by měl pozorovat zasedání rady regulačních orgánů a poskytovat 
příslušné odborné zkušenosti.  Obecně uplatnitelná stanoviska dotčených osob jsou žádoucí. 
Mohou být nicméně zapotřebí opatření, jimiž se zajistí, že to neohrozí nezávislost 
vnitrostátních regulačních orgánů.
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupině předsedá hlavní úředník pro 
bezpečnost sítí. Funkční období jejích 
členů je dva a půl roku. Členové skupiny 
nesmějí být členy správní rady ani rady 
regulačních orgánů.

2. Skupině předsedá ředitel. Funkční 
období jejích členů je dva a půl roku. 
Členové skupiny nesmějí být členy rady 
regulačních orgánů.

Odůvodnění

Bezpečnostní záležitosti již účinně řeší Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací 
(ENISA) a pozice hlavního úředníka pro bezpečnost sítí by neměla existovat. Nicméně 
zástupce agentury ENISA by měl pozorovat zasedání rady regulačních orgánů a poskytovat 
příslušné odborné zkušenosti.  Obecně uplatnitelná stanoviska dotčených osob jsou žádoucí. 
Mohou být nicméně zapotřebí opatření, jimiž se zajistí, že to neohrozí nezávislost 
vnitrostátních regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Skupina může radit hlavnímu 
úředníkovi pro bezpečnost sítí při výkonu 
jeho povinností podle tohoto nařízení, při 
přípravě návrhu příslušných částí 
pracovního programu úřadu a při 
zajišťování styku s dotčenými osobami ve 
všech otázkách souvisejících s pracovním 
programem.

4. Skupina může radit řediteli při výkonu 
jeho povinností podle tohoto nařízení, při 
přípravě návrhu příslušných částí 
pracovního programu úřadu a při 
zajišťování styku s dotčenými osobami 
a zástupcem agentury ENISA ve všech 
otázkách souvisejících s pracovním 
programem.

Odůvodnění

Bezpečnostní záležitosti již účinně řeší Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací 
(ENISA) a pozice hlavního úředníka pro bezpečnost sítí by neměla existovat. Nicméně 
zástupce agentury ENISA by měl pozorovat zasedání rady regulačních orgánů a poskytovat 
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příslušné odborné zkušenosti.  Obecně uplatnitelná stanoviska dotčených osob jsou žádoucí. 
Mohou být nicméně zapotřebí opatření, jimiž se zajistí, že to neohrozí nezávislost 
vnitrostátních regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Odvolací senát

1. Odvolací senát se skládá ze šesti členů 
a šesti náhradníků vybraných ze 
současných nebo bývalých vedoucích 
pracovníků vnitrostátních regulačních 
orgánů, orgánů pro hospodářskou soutěž 
nebo jiných vnitrostátních institucí 
či institucí Společenství, kteří 
mají odpovídající zkušenosti v odvětví 
elektronických komunikací. Odvolací 
senát jmenuje svého předsedu.
2. Členy odvolacího senátu jmenuje po 
výzvě k vyjádření zájmu správní rada na 
návrh Komise a po poradě s radou 
regulačních orgánů.
3. Funkční období členů rady regulačních 
orgánů je pětileté. Toto období lze
prodloužit. Členové odvolacího senátu 
jsou ve svém rozhodování nezávislí. 
Nejsou vázáni žádnými pokyny. Členové 
odvolacího senátu nesmějí v úřadu, v jeho 
správní radě ani v jeho radě regulačních 
orgánů vykonávat žádné jiné povinnosti. 
Členové odvolacího senátu nesmí být 
během svého funkčního období odvoláni, 
s výjimkou případů, kdy se dopustili 
závažného pochybení a správní rada po 
poradě s radou regulačních orgánů 
přijala rozhodnutí v tomto smyslu.
4. Členové odvolacího senátu se nesmí 
účastnit žádného odvolacího řízení, pokud 
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na něm mají jakýkoli osobní zájem, pokud 
dříve působili jako zástupci některé ze 
stran řízení nebo pokud se podíleli na 
rozhodnutí, které je předmětem odvolání.
Pokud se člen odvolacího senátu 
domnívá, že by se některý člen z důvodů 
popsaných v prvním pododstavci nebo 
z jakéhokoli jiného důvodu neměl 
odvolacího řízení účastnit, náležitě o tom 
informuje odvolací senát. Proti členu 
odvolacího senátu může být kteroukoli 
stranou odvolacího řízení vznesena 
námitka na základě důvodů uvedených v 
prvním pododstavci nebo z důvodu 
podezření z podjatosti. Námitka nemůže 
být vznesena na základě státní příslušnosti 
členů a nebude rovněž přípustná, pokud 
strana odvolacího řízení, vědoma si 
důvodu pro námitku, podnikla 
procedurální krok.
5. Odvolací senát rozhoduje o opatřeních, 
která mají být přijata v případech 
uvedených v odstavci 4, bez účasti 
dotčeného člena. Za účelem přijetí 
takového rozhodnutí je dotčený člen 
nahrazen v odvolacím senátu svým 
náhradníkem, a to za předpokladu, že se 
náhradník nenachází v obdobné situaci. 
V takovém případě předseda vybere 
náhradu z dostupných náhradníků.

Odůvodnění

Pravomoc úřadu by se neměla vztahovat na právo na užívání čísel, a odvolací senát je tudíž 
zbytečný.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 vypouští se
Odvolání
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1. Odvolací senát je odpovědný za 
rozhodování o odvoláních proti 
rozhodnutím či opatřením přijatým 
úřadem v oblastech, na něž se vztahuje 
čl. 8 odst. 1.
2. Rozhodnutí odvolacího senátu jsou 
přijímána na základě kvalifikované 
většiny nejméně čtyř z šesti jeho členů. 
Odvolací senát se svolává podle potřeby.
3. Odvolání podané podle odstavce 1 
nemá odkladný účinek. Odvolací senát 
však může, pokud to podle jeho názoru 
okolnosti vyžadují, pozastavit uplatňování 
rozhodnutí, vůči němuž se odvolání 
podává.
4. Odvolání a jeho zdůvodnění se podává 
písemně u úřadu ve lhůtě do dvou měsíců 
od oznámení rozhodnutí nebo opatření 
dotčenému podniku, nebo pokud k němu 
nedošlo, do dvou měsíců ode dne, kdy 
úřad své opatření či rozhodnutí zveřejnil. 
Odvolací senát rozhodne o odvolání do 
dvou měsíců ode dne, kdy bylo odvolání 
podáno.
5. Je-li odvolání přípustné, odvolací senát 
přezkoumá, zda je odvolání náležitě 
odůvodněné. Odvolací senát podle potřeby 
vyzve v rámci stanovených lhůt strany k 
odvolacím řízením za účelem podání 
připomínek k oznámením vydaným 
odvolacím senátem nebo ke sdělením 
jiných stran odvolacího řízení. Strany 
odvolacích řízení mají právo na ústní 
vyjádření. 
6. Odvolací senát může v rámci 
ustanovení tohoto článku vykonávat 
veškeré pravomoci spadající do 
působnosti úřadu nebo může případ vrátit 
příslušnému orgánu úřadu. Ten je vázán 
rozhodnutím odvolacího senátu.
7. Odvolací senát přijme svůj jednací řád.

Odůvodnění

Úřad by neměl mít pravomoc v otázkách práv na užívání čísel, což činí odvolací senát 
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nadbytečným.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35 vypouští se
Žaloby u Soudu prvního stupně a 

Soudního dvora
1. V souladu s článkem 230 Smlouvy lze 
proti rozhodnutí přijatému odvolacím 
senátem nebo v případech, kdy odvolání 
k odvolacímu senátu není možné, proti 
rozhodnutí přijatému úřadem podat 
žalobu u Soudu prvního stupně nebo 
u Soudního dvora.
2. Pokud úřad nepřijme rozhodnutí, lze 
u Soudu prvního stupně nebo u Soudního 
dvora podat žalobu pro nečinnost 
v souladu s článkem 232 Smlouvy.
3. Úřad přijme nezbytná opatření 
zajišťující soulad s rozsudkem Soudu 
prvního stupně nebo Soudního dvora.

Odůvodnění

Pokud budou příslušné změny provedeny, nebudou práva na užívání čísel spadat pod 
pravomoc úřadu a nebude nutné, aby existoval odvolací senát. Pokud změny provedeny 
nebudou, pak by tyto postupy měly být zachovány.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) z části poplatků za užívání placených 
žadateli v souladu s článkem 17;

vypouští se
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Odůvodnění

Úřad by neměl mít pravomoc vybírat poplatky za právo na užívání. Pokud nebudou zřízeny 
jiné služby, které vyžadují poplatky, může být nutné odstranit písm. a).

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje úřadu zahrnují výdaje na 
zaměstnance, správu, infrastrukturu 
a provoz.

2. Výdaje úřadu zahrnují výdaje na 
zaměstnance, správu, infrastrukturu 
a provoz, včetně výdajů spojených 
s vytvořením samostatného sekretariátu.

Odůvodnění

Úřad by měl mít sekretariát spravující veškerou administrativu spojenou s jeho činností.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý rok nejpozději do 15. února 
sestaví ředitel předběžný návrh rozpočtu 
pokrývající provozní výdaje 
a předpokládaný pracovní program na 
následující rozpočtový rok a předá tento 
předběžný návrh správní radě společně se 
seznamem prozatímních pracovních míst. 
Správní rada každoročně na základě 
návrhu vypracovaného ředitelem sestaví 
odhad příjmů a výdajů úřadu pro 
následující rozpočtový rok. Tento odhad, 
který zahrnuje návrh plánu pracovních míst 
předkládá správní rada Komisi nejpozději 
do 31. března. Před přijetím odhadu je 
návrh vypracovaný ředitelem předložen 
radě regulačních orgánů, která může 

1. Každý rok nejpozději do 15. února 
sestaví ředitel předběžný návrh rozpočtu 
pokrývající provozní výdaje 
a předpokládaný pracovní program na 
následující rozpočtový rok a předá tento 
předběžný návrh radě regulačních orgánů
společně se seznamem prozatímních 
pracovních míst. Rada regulačních 
orgánů každoročně na základě návrhu 
vypracovaného ředitelem sestaví odhad 
příjmů a výdajů úřadu pro následující 
rozpočtový rok. Tento odhad, který 
zahrnuje návrh plánu pracovních míst, 
předkládá rada regulačních orgánů 
Komisi nejpozději do 31. března.
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k tomuto návrhu vydat stanovisko.

Odůvodnění

Radě regulačních orgánů by měla být udělena větší rozpočtová pravomoc, aby se zaručila 
skutečná nezávislost na Komisi.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozpočet úřadu sestavuje správní rada. 
Rozpočet se stává konečným po konečném 
přijetí souhrnného rozpočtu Evropských 
společenství. V případě potřeby se náležitě 
upraví.

5. Rozpočet úřadu sestavuje rada
regulačních orgánů. Rozpočet se stává 
konečným po konečném schválení 
souhrnného rozpočtu Evropských 
společenství a po schválení 
dvoutřetinového příspěvku členských 
států. V případě potřeby se náležitě upraví.

Odůvodnění

Radě regulačních orgánů by měla být udělena větší rozpočtová pravomoc, aby se zaručila 
skutečná nezávislost na Komisi. Protože rozpočet úřadu je společně tvořen z jedné třetiny 
z rozpočtu Společenství a ze dvou třetin z příspěvků vnitrostátních regulačních orgánů, 
je třeba při sestavování ročních rozpočtových plánů brát v úvahu příslušné plánování.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Správní rada neprodleně oznámí 
rozpočtovému orgánu svůj záměr provést 
jakýkoli projekt, který může mít výrazný 
finanční dopad na financování rozpočtu, 
zejména jedná-li se o projekty, které se 
vztahují k nemovitostem, například nájem 
nebo koupě budov. Uvědomí o tom 
Komisi. Pokud některá z obou složek 
rozpočtového orgánu zamýšlí zaujmout 
stanovisko, sdělí ve lhůtě dvou týdnů po 

6. Rada regulačních orgánů neprodleně 
oznámí rozpočtovému orgánu svůj záměr 
provést jakýkoli projekt, který může mít 
významný finanční dopad na financování 
rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, 
které se vztahují k nemovitostem, 
například nájem nebo koupě budov. 
Uvědomí o tom Komisi. Pokud některá 
z obou složek rozpočtového orgánu 
zamýšlí zaujmout stanovisko, sdělí ve lhůtě 
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obdržení informace o stavebním projektu 
úřadu svůj úmysl takové stanovisko 
zaujmout. Pokud neodpoví, může úřad 
plánovanou operaci provést.

dvou týdnů po obdržení informace 
o stavebním projektu úřadu svůj úmysl 
takové stanovisko zaujmout. Pokud 
neodpoví, může úřad plánovanou operaci 
provést.

Odůvodnění

Radě regulačních orgánů by měla být udělena větší rozpočtová pravomoc, aby se zaručila 
skutečná nezávislost na Komisi.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po obdržení vyjádření Účetního dvora 
k předběžné účetní závěrce úřadu 
v souladu s článkem 129 nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 vypracuje 
ředitel na vlastní odpovědnost konečnou 
účetní závěrku úřadu a předloží ji správní 
radě k vyjádření.

4. Po obdržení vyjádření Účetního dvora 
k předběžné účetní závěrce úřadu 
v souladu s článkem 129 nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002 vypracuje 
ředitel na vlastní odpovědnost konečnou 
účetní závěrku úřadu a předloží ji radě 
regulačních orgánů k vyjádření.

Odůvodnění

Radě regulačních orgánů by měla být udělena větší rozpočtová pravomoc a pravomoc týkající 
se podávání zpráv o rozpočtu, aby se zaručila větší nezávislost na Komisi.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Správní rada vydá ke konečné účetní 
závěrce úřadu stanovisko.

5. Rada regulačních orgánů vydá ke 
konečné účetní závěrce úřadu stanovisko.

Odůvodnění

Radě regulačních orgánů by měla být udělena větší rozpočtová pravomoc a pravomoc týkající 
se podávání zpráv o rozpočtu, aby se zaručila větší nezávislost na Komisi.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Ředitel předá tuto konečnou účetní 
závěrku společně se stanoviskem správní
rady nejpozději 1. července po ukončení 
rozpočtového roku Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 
dvoru.

6. Ředitel předá tuto konečnou účetní 
závěrku společně se stanoviskem rady 
regulačních orgánů nejpozději 1. července 
po ukončení rozpočtového roku 
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi 
a Účetnímu dvoru.

Odůvodnění

Radě regulačních orgánů by měla být udělena větší rozpočtová pravomoc a pravomoc týkající 
se podávání zpráv o rozpočtu, aby se zaručila větší nezávislost na Komisi.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho 
vyjádření do 15. října. Zároveň zašle tuto 
odpověď správní radě, Evropskému 
parlamentu a Komisi.

8. Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho 
vyjádření do 15. října. Zároveň zašle tuto 
odpověď radě regulačních orgánů, 
Evropskému parlamentu a Komisi.

Odůvodnění

Radě regulačních orgánů by měla být udělena větší rozpočtová pravomoc a pravomoc týkající 
se podávání zpráv o rozpočtu, aby se zaručila větší nezávislost na Komisi.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada vypracuje po poradě 
s Komisí finanční předpisy použitelné na 
úřad. Tyto předpisy se smějí odchylovat od 
nařízení Komise (ES, Euratom) č. 

Ředitel vypracuje po poradě s radou 
regulačních orgánů a Komisí finanční 
předpisy použitelné na úřad. Tyto předpisy 
se smějí odchylovat od nařízení Komise 
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2343/2002, pokud to vyžadují zvláštní 
potřeby fungování úřadu a pouze 
s předchozím souhlasem Komise.

(ES, Euratom) č. 2343/2002, pokud to 
vyžadují zvláštní potřeby fungování úřadu 
a pouze s předchozím souhlasem Komise.

Odůvodnění

Řediteli a radě regulačních orgánů by měla být udělena větší pravomoc týkající se finančních 
předpisů úřadu, aby se zaručila větší nezávislost na Komisi.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V nutných případech je zaručena 
důvěrnost informací poskytnutých podle 
tohoto článku. Použije se článek 46.

Odůvodnění

Je třeba zajistit důvěrnost informací.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměstnanci úřadu včetně ředitele, 
hlavního úředníka pro bezpečnost sítí
a úředníků dočasně přidělených členskými 
státy učiní prohlášení o závazcích 
a prohlášení o zájmech, v němž uvedou 
všechny přímé či nepřímé zájmy, které by 
mohly ovlivňovat jejich nezávislost. Tato 
prohlášení činí písemně.

Zaměstnanci úřadu včetně ředitele 
a úředníků dočasně přidělených členskými 
státy učiní prohlášení o závazcích 
a prohlášení o zájmech, v němž uvedou 
všechny přímé či nepřímé zájmy, které by 
mohly ovlivňovat jejich nezávislost. Tato 
prohlášení činí písemně.

Odůvodnění

Otázkami bezpečnosti se již účinně zabývá agentura ENISA a funkce hlavního úředníka pro 
bezpečnost sítí by neměla existovat.
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Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členové rad, ředitel, externí odborníci 
a zaměstnanci úřadu, včetně úředníků 
dočasně přidělených členskými státy, jsou 
povinni i po skončení svých funkcí 
zachovávat důvěrnost podle článku 287 
Smlouvy.

2. Členové rady regulačních orgánů, 
ředitel, externí odborníci a zaměstnanci 
úřadu, včetně úředníků dočasně 
přidělených členskými státy, jsou povinni 
i po skončení svých funkcí zachovávat 
důvěrnost podle článku 287 Smlouvy.

Odůvodnění

Mělo by být odstraněno ustanovení týkající se účasti správní rady.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do šesti měsíců od data skutečného 
zahájení činnosti úřadu přijme správní rada 
praktická opatření pro uplatňování nařízení 
(ES) č. 1049/2001.

2. Do šesti měsíců od data skutečného 
zahájení činnosti úřadu přijme rada 
regulačních orgánů praktická opatření pro 
uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001.

Odůvodnění

Mělo by být odstraněno ustanovení týkající se účasti správní rady.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada po dohodě s Komisí přijme 
nezbytná prováděcí opatření podle článku 
110 služebního řádu úředníků Evropských 
společenství.

2. Rada regulačních orgánů po dohodě 
s Komisí přijme nezbytná prováděcí 
opatření v souladu s ustanoveními článku 
110 služebního řádu úředníků Evropských 
společenství.
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Odůvodnění

Mělo by být odstraněno ustanovení týkající se účasti správní rady.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada může přijmout ustanovení, 
která úřadu umožní dočasně zaměstnat 
odborníky z jednotlivých členských států.

4. Rada regulačních orgánů může 
přijmout ustanovení, která úřadu umožní 
dočasně zaměstnat odborníky 
z jednotlivých členských států.

Odůvodnění

Mělo by být odstraněno ustanovení týkající se účasti správní rady.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Článek 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do pěti let od skutečného zahájení činnosti 
a poté každých pět let zveřejní Komise 
obecnou zprávu o zkušenostech získaných 
v důsledku činnosti úřadu a uplatňování 
postupů stanovených v tomto nařízení. 
Toto hodnocení zahrnuje výsledky 
dosažené úřadem a jeho pracovní metody, 
ve vztahu k jeho účelu, mandátu a úkolům 
definovaným v tomto nařízení a v jeho 
ročních pracovních programech. 
V hodnocení se zohlední názory dotčených 
osob jak na úrovni Společenství, tak na 
vnitrostátní úrovni. Příslušná zpráva 
a případné průvodní návrhy se předají 
Evropskému parlamentu a Radě. 

Do tří let od skutečného zahájení činnosti 
zveřejní Komise obecnou zprávu 
o zkušenostech získaných v důsledku 
činnosti úřadu a uplatňování postupů 
stanovených v tomto nařízení. Toto 
hodnocení zahrnuje výsledky dosažené 
úřadem a jeho pracovní metody, ve vztahu 
k jeho účelu, mandátu a úkolům 
definovaným v tomto nařízení a v jeho 
ročních pracovních programech. 
V hodnocení se zohlední názory dotčených 
osob jak na úrovni Společenství, tak na 
vnitrostátní úrovni. Příslušná zpráva 
a případné průvodní návrhy se předají 
Evropskému parlamentu a Radě.

Platnost tohoto nařízení skončí pět let po 
jeho vstupu v platnost, pokud Komise 
nenavrhne prodloužení platnosti na 
dalších pět let do provedení přezkumu na 
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základě posouzení podle prvního odstavce 
a pokroku dosaženého v budování 
jednotného evropského trhu 
elektronických komunikací.

Odůvodnění

Toto technologické odvětví se velmi rychle vyvíjí a je žádoucí, aby bylo přezkoumáváno 
častěji, než pouze jednou za funkční období. Kromě toho je třeba brát v úvahu vývoj v oblasti 
pravomoci agentury ENISA a jejího rozšířeného mandátu, pokud má být skutečně upraveno 
nové posouzení pravidel regulace v otázce bezpečnosti. Pokud by přijatá opatření nevedla 
k vytvoření jednotného trhu elektronických komunikací, musí existovat prostor pro další práci 
evropských regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Článek 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 56 vypouští se
Přechodná ustanovení

1. Dne 14. března 2011 převezme úřad 
odpovědnost za veškeré činnosti, které 
před tímto datem prováděla Evropská 
agentura pro bezpečnost sítí a informací a 
které spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení.
2. Majetková účast Evropské agentury pro 
bezpečnost sítí a informací na movitém 
majetku k datu uvedenému v odstavci 1 se 
s účinkem od téhož data převede na úřad.

Odůvodnění

Bezpečnostní záležitosti již účinně řeší agentura ENISA a neměly by spadat do pravomoci 
úřadu.
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