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Pozměňovací návrh 76
Sharon Bowles

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 Úřad pro evropské regulační 
orgány v telekomunikačních službách 
(BERT) jako orgán, jehož povinnosti jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Není nutné zřizovat úřad pro trh elektronických komunikací; úřad by měl být nahrazen 
poradním výborem zakotveným v právu EU. V rozsudku Evropského soudního dvora (velkého 
senátu) ze dne 2. května 2006 ve věci C-217/04, Spojené království v. Parlament a Rada  je 
uvedeno, že lze článku 95 použít jako základu při zřizování orgánu Společenství.

Pozměňovací návrh 77
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) poskytuje Komisi či jakémukoli 
příslušnému subjektu jmenovanému 
členským státem poradenství a pomoc 
v otázkách bezpečnosti sítí a informací, 
které spadají do působnosti úřadu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úřad by neměl mít pravomoci v oblasti bezpečnosti, neboť tyto pravomoci již účinně vykonává 
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).
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Pozměňovací návrh 78
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) analýzy specifických vnitrostátních trhů 
v souladu s článkem 16 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice);

(e) ve spolupráci s příslušnými 
vnitrostátními regulačními orgány
analýzy specifických vnitrostátních trhů 
v souladu s článkem 16 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice);

Or. en

Odůvodnění

Nejlépe mohou hodnocení trhu provádět vnitrostátní regulační orgány, proto je spolupráce 
s nimi žádoucí.

Pozměňovací návrh 79
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obdrží-li úřad od Komise podle čl. 16 
odst. 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) žádost o analýzu určitého 
relevantního trhu členského státu, vydá 
stanovisko a poskytne Komisi nezbytné 
informace včetně výsledků veřejné 
konzultace a analýzy trhu. Pokud úřad 
zjistí, že hospodářská soutěž na daném trhu 
není účinná, uvede ve stanovisku 
navazujícím na veřejnou konzultaci návrh 
opatření, v němž určí podnik nebo 
podniky, které by podle jeho názoru měly 
být označeny jako podniky s významnou 
tržní silou na daném trhu, a odpovídající 
povinnosti, které by měly být uloženy.

1. Obdrží-li úřad od Komise podle čl. 16 
odst. 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) žádost o analýzu určitého 
relevantního trhu členského státu, provede 
ve spolupráci s příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánem přezkum trhu.
Vydají pak společné stanovisko, které v 
konečném důsledku podléhá kontrole 
úřadu, a poskytnou Komisi nezbytné 
informace včetně výsledků veřejné 
konzultace a analýzy trhu. Pokud úřad  a 
vnitrostátní regulační orgán zjistí, že 
hospodářská soutěž na daném trhu není 
účinná, uvedou ve svém stanovisku 
navazujícím na veřejnou konzultaci návrh 
opatření, v němž určí podnik nebo 
podniky, které by podle jeho názoru měly 
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být označeny jako podniky s významnou 
tržní silou na daném trhu, a odpovídající 
povinnosti, které by měly být uloženy.

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

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

3. Úřad poskytuje Komisi na žádost
veškeré dostupné informace nutné k plnění 
úkolů podle odstavce 1.

3. Úřad a vnitrostátní regulační orgán 
poskytují Komisi na žádost veškeré 
dostupné informace nutné k plnění úkolů 
podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Přezkumy  trhů  lze nejlépe provádět za přímého zapojení vnitrostátních regulačních orgánů. 
Úřad by měl na přezkum dohlížet a odpovídat za doporučení v něm uvedená. 

Pozměňovací návrh 80
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost poskytuje úřad Komisi 
poradenství a provádí studie a přezkumy 
v oblasti užívání rádiových frekvencí pro 
elektronické komunikace ve Společenství, 
a to zejména z technického a 
ekonomického hlediska.

1. Na žádost poskytuje úřad Komisi a 
případně i Skupině pro politiku rádiového 
spektra poradenství ohledně záležitostí 
spadajících do působnosti úřadu, které 
ovlivňují užívání rádiových frekvencí pro 
elektronické komunikace ve Společenství 
nebo jsou tímto užíváním ovlivněny. Úřad 
v případě potřeby úzce spolupracuje se 
Skupinou pro politiku rádiového spektra.

Or. en

Odůvodnění

Skupina pro politiku rádiového spektra by si měla pravomoci v oblasti spektra ponechat, ale v 
případě potřeby by měl úřad se skupinou spolupracovat a poskytovat jí pomoc.
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Pozměňovací návrh 81
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na žádost poskytuje úřad Komisi
poradenství při vymezování společných 
politických cílů uvedených v čl. 6 odst. 3 
rozhodnutí č. 676/2002/ES (rozhodnutí 
o rádiovém spektru), pokud spadají do 
odvětví elektronických komunikací.

3. Komise může úřad požádat, aby 
Skupině pro politiku rádiového spektra 
poskytl poradenství při vymezování 
společných politických cílů uvedených 
v čl. 6 odst. 3 rozhodnutí č. 676/2002/ES 
(rozhodnutí o rádiovém spektru), pokud 
spadají do odvětví elektronických 
komunikací.

Or. en

Odůvodnění

Skupina pro politiku rádiového spektra by si měla pravomoci v oblasti spektra ponechat, ale 
v případě potřeby by měl úřad se skupinou spolupracovat a poskytovat jí pomoc.

Pozměňovací návrh 82
Sharon Bowles

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 útvar 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.

Or. en
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Odůvodnění

Úřad by neměl mít pravomoci v oblasti bezpečnosti, protože  tyto pravomoci již účinně 
vykonává Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Pozměňovací návrh 83
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjmy úřadu sestávají 1. Příjmy úřadu jsou následující:
(a) z poplatků za služby poskytované 
úřadem;

(a) třetina jeho ročního objemu 
finančních prostředků je hrazena přímo 
v podobě subvence Společenství, v rámci 
příslušné kapitoly rozpočtu ES, jak 
stanoví rozpočtový orgán v souladu 
s bodem 47 interinstitucionální dohody ze 
dne 6. května 2006;

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

(b) dvě třetiny jeho ročního příjmu 
pocházejí z přímých příspěvků 
vnitrostátních regulačních orgánů.
Členské státy jsou povinny zajistit, aby 
byly vnitrostátní regulační orgány 
vybaveny dostatečnými finančními a 
lidskými zdroji, aby mohly provádět úkoly, 
jimiž je pověřuje BERT a  aby byly 
schopny jej řádně financovat. Členské 
státy určí rozpočtovou položku, kterou 
musí vnitrostátní regulační orgány od 
tohoto okamžiku využívat s cílem 
zajišťovat zdroje k financování úřadu 
BERT ze svých ročních rozpočtů. Tyto 
rozpočty se zveřejňují.“

(c) z dotace Společenství uvedené 
v souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství (oddíl Komise);
(d) jakákoli dědictví, dary nebo příspěvky 
uvedené v čl. 26 odst. 7;
(e) z jakýchkoli dobrovolných příspěvků 
od členských států nebo jejich 
regulačních orgánů.
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Or. en

Odůvodnění

Úřad by neměl mít pravomoc vybírat poplatky. Aby byla zajištěna skutečná nezávislost na 
Komisi, měl by být úřad ponejvíce financován členskými státy.

Pozměňovací návrh 84
Sharon Bowles

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 a 
poté každé tři roky 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.

Každých šest let Evropský parlament, 
Komise a Rada po náležitém zohlednění 
obecných zpráv zhodnotí, zda úřad splnil 
své cíle v oblasti sbližování předpisů a zda 
trh může fungovat i bez jeho regulačního 
dozoru. Tyto orgány se dohodnou na tom,
zda úřad zanikne či zda bude jeho mandát 
prodloužen o dalších šest let.

Or. en

Odůvodnění

Tato  oblast technologie se velmi rychle rozvíjí a je vhodné provádět důkladnou  kontrolu 
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častěji než jednou v průběhu každého mandátu. Je žádoucí provázat prodlužování mandátu  
úřadu s obecnými zprávami, které činnost úřadu hodnotí.
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