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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

S cílem podpořit rozvoj účinného a jednotného telekomunikačního trhu v EU Komise 
navrhuje, aby byl zřízen nový nezávislý úřad, který bude úzce spolupracovat s vnitrostátními 
regulačními orgány a s Komisí. Tento nový úřad bude odpovědný Evropskému parlamentu 
a jeho součástí bude rada regulačních orgánů tvořená vedoucími vnitrostátních regulačních 
orgánů všech členských států EU.

Nový úřad bude Komisi poskytovat odborné poradenství, zlepšovat jednotnost při uplatňování 
pravidel EU a bude fungovat jako odborné středisko v oblasti sítí a služeb elektronických 
komunikací na úrovni EU. Tento nový úřad by rovněž převzal funkce Evropské agentury pro 
bezpečnost sítí a informací (ENISA), čímž by se vyřešila řada problémů, které byly zjištěny 
v souvislosti s fungováním této agentury.

Čl. 38 odst. 10 návrhu stanoví, že Evropský parlament uděluje absolutorium.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 
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

Není třeba zřizovat novou agenturu. Namísto toho by měl vzniknout subjekt, jakým je 
například posílená skupina ERG vycházející z právních předpisů EU. Podle rozsudku 
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Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 2. května 2006 ve věci C-217/04, Spojené království 
v. Parlament a Rada, lze jako základ pro zřízení subjektu Společenství použít článek 95. 
Vzniká tak dostatečný základ pro udělení větších pravomocí skupině ERG tím, že jí bude dána 
vlastní právní subjektivita, a tudíž i nezávislost.

Pozměňovací návrh 2

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 
úřad na žádost Komise a členských států 
poskytne technické poradenství, by mělo 
usnadnit jednotné uplatňování uvedených 
směrnic na vnitrostátní úrovni.

(24) Rozšířená agentura ENISA by měla
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. Agentura ENISA,
která má rozšířený mandát a je součástí 
Generálního ředitelství pro informační 
společnost a média i Generálního 
ředitelství pro spravedlnost, svobodu a 
bezpečnost, ve svém stanovisku na žádost 
Komise a členských států poskytne 
technické poradenství, které 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. V současné době navíc probíhá druhé hodnocení agentury ENISA. S definitivním 
rozhodnutím o budoucnosti agentury by se tedy mělo vyčkat, až budou známy výsledky tohoto 
hodnocení.
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Pozměňovací návrh 3

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

Není třeba zřizovat novou agenturu. Namísto toho by měl vzniknout orgán jako například 
ERG, zasazený do právních předpisů EU. Podle rozsudku Soudního dvora (velkého senátu) ze 
dne 2. května 2006 ve věci C-217/04, Spojené království v. Parlament a Rada, lze jako základ 
pro zřízení subjektu Společenství použít článek 95. Vzniká tak dostatečný základ pro udělení 
větších pravomocí skupině ERG tím, že jí bude dána vlastní právní subjektivita, a tudíž 
i nezávislost.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ředitel vypracuje pro úřad výroční 
zprávu o činnosti včetně prohlášení o 
věrohodnosti. Tyto dokumenty budou 
zveřejněny.

Odůvodnění

Podle stávající právní úpravy je na rozhodnutí každého ředitele agentury, zda zprávu 
o činnosti a prohlášení o věrohodnosti vypracuje, či nikoli. Proto tak někteří činí, zatímco jiní 
ne. S ohledem na jednotnost by bylo vhodné, aby tak činili všichni ředitelé.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38a
Systémy vnitřní kontroly

Interní auditor Komise bude odpovídat za 
audit vnitřních kontrolních systémů 
úřadu.

Odůvodnění

Cílem je vyjasnit, kdo odpovídá za audit.

Pozměňovací návrh 6

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. 2343/2002, 
pokud to vyžadují zvláštní potřeby 
fungování úřadu a pouze s předchozím 
souhlasem Komise.

Správní rada vypracuje po poradě s Komisí 
finanční předpisy použitelné na úřad. Tyto 
předpisy se smějí odchylovat od nařízení 
Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002,
pouze pokud to vyžadují zvláštní potřeby 
fungování úřadu a s předchozím souhlasem 
Komise.

Odůvodnění

Cílem je sladit terminologii s terminologií nedávných návrhů o společných podnicích.
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