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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Souvislosti

Komise navrhuje zřízení nového nezávislého úřadu pro trh elektronických komunikací, který 
by úzce spolupracoval s vnitrostátními regulačními orgány a s Komisí. Podle návrhu má být 
v rámci tohoto úřadu ustavena rada regulačních orgánů tvořená řediteli vnitrostátních 
regulačních orgánů všech členských států EU, přičemž má tento nový úřad nahradit skupinu 
evropských regulačních orgánů.

Ve svém návrhu Komise předpokládá, že jí tento nový úřad bude poskytovat odborné 
poradenství, a to zejména při přípravě regulačních rozhodnutí, že bude rozvíjet vnitřní trh 
jednotnějším uplatňováním pravidel EU a že bude fungovat jako odborné středisko v oblasti 
sítí a služeb elektronických komunikací na úrovni EU.

Nový úřad by rovněž převzal funkce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací 
(ENISA), což by vyřešilo řadu problémů, které se během činnosti této agentury objevily.

Hlavní úkoly nového úřadu 

Úřad by na evropské úrovni doplňoval (a nikoli kopíroval, jak zdůrazňuje Komise) regulační 
činnost, jež provádí vnitrostátní regulační orgány na vnitrostátní úrovni, a to v těchto 
oblastech: 

 zajištění rámce pro spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů,
 regulační dozor nad vymezováním a analýzou trhů a nad prováděním nápravných 

opatření,
 vymezení nadnárodních trhů,
 poradenství v otázkách harmonizace rádiových frekvencí,
 rozhodovací pravomoci při správě čísel a poradenství v otázkách jejich přenositelnosti,
 bezpečnost sítí a informací,
 obecné informační a poradní funkce.

Finanční dopad

Náklady na nový telekomunikační úřad, jak jej navrhuje Komise, dosáhnou za celé období let 
2010–2013 výše 88,3 mil. EUR, z toho provozní náklady budou činit 34 mil. EUR 
a administrativní náklady 54,3 mil. EUR (39,2 mil. EUR osobní náklady a 15,1 mil. EUR 
ostatní administrativní náklady).

Roční rozpočet by měl podle odhadu činit v prvním roce 10 mil. EUR a počínaje třetím rokem 
se zvýšit na 28 mil. EUR. Kromě finančních zdrojů získaných z prostředků Společenství může 
úřad vybírat poplatky za určité služby. Příjmy úřadu za poskytnuté služby mají být použity 
k financování jeho činnosti.
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Předpokládá se, že plně funkční úřad bude mít 134 stálých zaměstnanců. V tomto počtu je již 
zahrnuto převzetí úkolů a zdrojů agentury ENISA v roce 2011.

Jak Komise poznamenává, proti těmto nákladům by měly být postaveny úspory, které budou 
dosaženy začleněním agentury ENISA do navrhovaného úřadu. Stávající roční rozpočet 
agentury ENISA činí přibližně 8 mil. EUR. I přes tyto předpokládané úspory, které přinese 
zrušení agentury ENISA, již Komise ve finančním výkazu upozorňuje, že si tento návrh 
na zřízení nové agentury vyžádá úpravu programů v rámci příslušného okruhu finančního 
výhledu. 

Hodnocení

Z rozpočtového hlediska navrhovatelka přijetí návrhu na zřízení nového úřadu pro trh 
elektronických komunikací nedoporučuje, a to kvůli nejasnostem v jeho financování.
K tomuto závěru dospěla z následujících důvodů:

1) Nový úřad pro trh elektronických komunikací musí být financován v rámci podokruhu 1a 
víceletého finančního rámce na období let 2007–2013, v němž jsou již rozpětí značně 
omezena. V rámci tohoto okruhu již musela být jistá úprava programů provedena, aby bylo 
dosaženo dohody o financování programu Galileo. V důsledku této úpravy je rozpětí 
podokruhu 1a pro rok 2008 již nulové. Komise přitom ve finančním výkazu svého návrhu 
uvedla, že zřízení telekomunikačního úřadu si změnu programů v rámci podokruhu 1a 
vyžádá.

Žádné další podrobnosti o provedení této změny však Komise neuvádí. Financování nového 
telekomunikačního úřadu není zahrnuto ani do posledního finančního plánu Komise ze dne 
31. ledna 2008, ani do tabulek uvedených v příloze RPS pro rok 2009, kde Komise pouze 
konstatuje, že úřad, který má být vytvořen v roce 2010, „bude financován částečným 
přerozdělením v rámci oblasti politiky „informační společnost“ a částečně navýšením 
o 37,5 mil. EUR pro období 2009–2013“. Dosud však neupřesnila, jakým způsobem to bude 
provedeno.

Jestliže financování úřadu již nyní vyžaduje úpravu programů, bude finanční zajištění jakékoli 
případné další priority, která se v budoucnu objeví, v rámci stávajících rozpětí ještě obtížnější, 
ne-li nemožné. To navrhovatelka považuje za nepřijatelné (viz pozměňovací návrh 1).

2) V této souvislosti je nutné znovu upozornit na to, že úřady tohoto druhu rovněž plní 
administrativní úkoly. Je tedy zapotřebí vážně se zabývat možností jejich financování v rámci 
okruhu 5 VFR, jenž má navíc tu výhodu, že rozpětí v něm nejsou tak omezená, jako je tomu 
u provozních položek (viz pozměňovací návrh 2).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
zamítl stávající návrh Komise z důvodu nejasností v jeho financování a aby do návrhu svého 
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legislativního usnesení začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. má za to, že referenční částka uvedená 
v legislativním návrhu není v souladu se 
stropem podokruhu 1a současného 
víceletého finančního rámce na období 
2007–2013, aniž by nebylo ohroženo 
financování ostatních priorit; bere na 
vědomí, že Komise vyjádřila záměr 
financovat nový Evropský úřad pro trh 
elektronických komunikací v rámci 
podokruhu 1a částečně přerozdělením a 
částečně navýšením na období 2009–
2013; upozorňuje však na to, že 
rozpočtový orgán dosud neobdržel žádné 
podrobnější vysvětlení, jakým způsobem to 
bude provedeno, a proto je stále nejasné, 
jaké programy či priority jsou dotčeny a 
jaké důsledky to bude mít během daného 
rozpočtového období, i to, zda v 
podokruhu 1a zůstane dostatečné rozpětí;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. poukazuje na to, že navrhovaný 
Evropský úřad pro trh elektronických 
komunikací bude rovněž plnit 
administrativní úkoly a poskytovat 
součinnost Komisi; zastává proto názor, 
že by měly být prověřeny všechny 
možnosti financování tohoto nového 
úřadu, které víceletý finanční rámec na
období 2007–2013 skýtá, včetně okruhu 5, 
v němž lze zatím rozpětí považovat za 
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dostatečná;

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že Evropský úřad pro trh 
elektronických komunikací musí být 
zřízen v souladu s ustanoveními bodu 47 
interinstitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006; upozorňuje na to, že pokud 
legislativní orgán rozhodne ve prospěch 
zřízení tohoto úřadu, zahájí Parlament 
jednání s druhou složkou rozpočtového 
orgánu s cílem dosáhnout včasné dohody 
ohledně financování tohoto úřadu v 
souladu s příslušnými ustanoveními 
uvedené interinstitucionální dohody;
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