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Pozměňovací návrh 86
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o 
společném předpisovém rámci pro sítě a 
služby elektronických komunikací 
(rámcová směrnice), směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. 
března 2002 o přístupu k sítím 
elektronických komunikací a přiřazeným 
zařízením a o jejich vzájemném propojení 
(přístupová směrnice), směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací (autorizační směrnice), 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o 
univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací (směrnice o univerzální 
službě) a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) (společně 
dále jen „rámcová směrnice a zvláštní 
směrnice“) mají za cíl vytvoření vnitřního 
trhu elektronických komunikací v rámci 
Společenství při zajištění vysoké úrovně 
investic, inovace a ochrany spotřebitele 
prostřednictvím rozvinuté hospodářské 
soutěže. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o 
společném předpisovém rámci pro sítě a 
služby elektronických komunikací 
(rámcová směrnice), směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. 
března 2002 o přístupu k sítím 
elektronických komunikací a přiřazeným 
zařízením a o jejich vzájemném propojení 
(přístupová směrnice), směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací (autorizační směrnice), 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o 
univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací (směrnice o univerzální 
službě) a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) (společně 
dále jen „rámcová směrnice a zvláštní 
směrnice“), jakož i stanoviska orgánů EU, 
a mimo jiné usnesení Evropského 
parlamentu o důvěře spotřebitele v 
digitálním prostředí1, mají za cíl vytvoření 
vnitřního trhu elektronických komunikací v 
rámci Společenství při zajištění vysoké 
úrovně investic, inovace a ochrany 
spotřebitele prostřednictvím rozvinuté 
hospodářské soutěže.
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0287

Or. cs
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Pozměňovací návrh 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Úřad by měl být Komisi nápomocen 
prováděním každoročního přezkumu 
opatření přijatých členskými státy, jimiž 
informují občany o existenci a používání 
jednotného evropského čísla tísňového 
volání „112“. V každoročním přezkumu 
úřad určí osvědčené postupy a zbývající 
překážky a přispěje ke zlepšení ochrany a 
bezpečnosti občanů, kteří cestují po 
Evropské unii.

(20) Úřad by měl být Komisi nápomocen 
prováděním každoročního přezkumu 
informovanosti občanů o existenci a 
používání jednotného evropského čísla 
tísňového volání „112“. V každoročním 
přezkumu úřad určí osvědčené postupy a 
zbývající překážky a přispěje ke zlepšení 
ochrany a bezpečnosti občanů, kteří cestují 
po Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Globální telekomunikační služby 
představují zvláštní případ, kde bude 
pravděpodobně nezbytné harmonizovat 
podmínky autorizace. Je všeobecně 
známo, že tyto služby, které spočívají ve 
řízení obchodních údajů a hlasových 
služeb nadnárodních společností se sídlem 
v více zemích a často na různých 
kontinentech, jsou neodmyslitelně 
službami přeshraničními a v rámci 
Evropy celoevropskými. Úřad by měl 
připravit společný regulační přístup, aby 
hospodářské výhody integrovaných 
celistvých služeb bylo možné využívat v 
kterékoli části Evropy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) poskytuje účastníkům trhu a 
vnitrostátním regulačním orgánům 
poradenství v regulačních otázkách;

c) poskytuje účastníkům trhu (včetně 
spotřebitelů a spotřebitelských organizací)
a vnitrostátním regulačním orgánům 
poradenství v regulačních otázkách;

Or. cs

Pozměňovací návrh 90
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zajišťuje výměnu zkušeností a 
podporuje inovaci na evropském trhu;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že úlohou úřadu BERT je podporovat inovaci v Evropě, neboť inovace 
je také v zájmu spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 91
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ai) poskytuje poradenství a pomoc 
účastníkům trhu a národním regulačním 
orgánům, pokud jde o pirátství a otázky 
bezpečnosti;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že úlohou úřadu BERT je zajišťovat lepší ochranu údajů a zavádět 
přísnější podmínky dodržování ochrany autorských práv a práv s tím spojených.

Pozměňovací návrh 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) napomáhá členským státům a 
národním regulačním orgánům v 
otázkách týkajících se interoperability 
telekomunikačních systémů využívaných 
tísňovými službami, zejména během 
rozsáhlých záchranných akcí a katastrof, 
a zavádění komunikačních systémů pro 
předávání poplašných a výstražných zpráv 
občanům podle článku 26a směrnice 
2002/22/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) vytváří společný regulační přístup k 
celoevropským službám, jako jsou 
globální telekomunikační služby, aby 
zajistil soulad mezi vnitrostátními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Zuzana Roithová

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 evropských regulačních 
orgánů v oblasti telekomunikací (BERT) 
(dále jen „úřad“), jehož povinnosti jsou 
stanoveny v tomto nařízení.

Or. cs

Tento pozměňovací návrh je navržen speciálně pro české znění textu (řeší otázku použití 
termínu „úřad“) a platí pro celé znění. Jeho přijetí bude vyžadovat odpovídající změny v 
celém textu.)
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Pozměňovací návrh 95
Zuzana Roithová

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 zejména přispívá k 
harmonizovanému uplatňování ustanovení 
rámcové směrnice a zvláštních směrnic a 
zohledňuje rovněž  stanoviska orgánů EU, 
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).

Or. cs

Pozměňovací návrh 96

Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) účinné uplatňování interoperabilních 
telekomunikačních systémů pro tísňové 
služby a komunikačních systémů pro 
předávání poplašných a výstražných zpráv 
občanům podle článku 26a směrnice 
2002/22/ES;

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. p – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) harmonizované podmínky pro 
autorizaci celoevropských služeb, jako 
jsou globální telekomunikační služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Úřad poskytuje Komisi na žádost 
veškeré dostupné informace nutné k plnění 
úkolů podle odstavců 1 až 4.

5. Útvar poskytuje Komisi na žádost 
veškeré dostupné informace nutné k plnění 
úkolů podle odstavců 1 a 2.

Or. cs

Pozměňovací návrh 99
Zuzana Roithová

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

Or. cs
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Pozměňovací návrh 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 9 – název a odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění evropského čísla tísňového 
volání „112“

Tísňové služby

1. Úřad provádí každoroční přezkum 
opatření přijatých členskými státy s cílem 
informovat občany o existenci a používání
jednotného evropského čísla tísňového 
volání „112“, a to na základě IB podle 
čl. 26 odst. 4 směrnice 2002/22/ES 
(směrnice o univerzální službě). Výsledky 
tohoto přezkumu se zahrnou do výroční 
zprávy podle čl. 21 odst. 2.

1. Úřad provádí každoroční přezkum 
uplatňování jednotného evropského čísla 
tísňového volání „112“ členskými státy, 
stejně jako informovanost občanů o 
existenci tohoto čísla, a to na základě 
hodnocení provedeného nezávislými 
orgány podle čl. 26 odst. 6 směrnice 
2002/22/ES. Výsledky tohoto přezkumu se 
zahrnou do výroční zprávy podle čl. 21 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost Komise předloží úřad Komisi 
stanovisko k technickým otázkám 
spojeným s prováděním jednotného 
evropského čísla tísňového volání „112“ 
v souladu s článkem 26 směrnice 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě).

2. Na žádost Komise předloží úřad Komisi 
stanoviska k technickým otázkám 
spojeným s prováděním: 

a) evropského čísla tísňového volání „112“ 
v souladu s článkem 26 směrnice 
2002/22/ES;
b) opatření interoperability týkajících se 
telekomunikačních systémů tísňových 
služeb;
c) komunikačních služeb pro předávání 
poplašných a výstražných zpráv občanům 
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podle článku 26a směrnice 2002/22/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
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
pro vnitrostátní regulační orgány, jiné 
vnitrostátní správní orgány či orgány EU
ve všech otázkách týkajících se 
elektronických komunikací

Or. cs

Pozměňovací návrh 103
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úřad zpřístupní tyto informace 
veřejnosti, a to ve snadno přístupné formě.

3. Úřad zpřístupní tyto informace 
veřejnosti, a to ve snadno přístupné formě 
umožňující i dálkový přístup.

Or. cs



PE406.113v01-00 12/22 AM\723497CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 104
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zaručila harmonizovaná 
dostupnost informací o užívání rádiových 
frekvencí ve Společenství, zpřístupní se 
pro veřejnost rejstřík ve formě společného 
přístupového bodu pro poskytování 
informací o užívání spektra v každém 
členském státě. Informace o užívání 
rádiových frekvencí jsou na žádost úřadu 
pravidelně poskytovány členskými státy. 
Úřad zajišťuje správu a zveřejnění 
rejstříku. Rejstřík obsahuje informace 
stanovené v příloze tohoto nařízení 
a jakékoli další informace, které může 
úřad považovat za vhodné. Komise může 
přijmout prováděcí opatření, aby přílohu 
přizpůsobila technickému vývoji či vývoji 
na trhu. Uvedená opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, se 
přijímají postupem podle čl. 54 odst. 3.

vypouští se

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.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 105
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad zveřejňuje výroční zprávu o vývoji 
odvětví elektronických komunikací včetně 
spotřebitelských otázek, v níž určí 
zbývající překážky bránící dotvoření 
jednotného trhu elektronických 
komunikací. Zpráva rovněž obsahuje 
přehled a analýzu informací o 
vnitrostátních odvolacích řízeních 
stanovených členskými státy podle čl. 4 
odst. 3 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) a o rozsahu, v jakém jsou 
v členských státech používány postupy 
mimosoudního řešení sporů podle článku 
34 směrnice 2002/22/ES (směrnice o 
univerzální službě).

2. Úřad zveřejňuje výroční zprávu o vývoji 
odvětví elektronických komunikací včetně 
spotřebitelských otázek, v níž určí 
zbývající překážky bránící dotvoření 
jednotného trhu elektronických 
komunikací, včetně těch, které se vztahují 
k nedostatečnému povědomí spotřebitelů a 
dalším problémům uvedeným mimo jiné v 
usnesení Evropského parlamentu o 
důvěře spotřebitele v digitálním prostředí.
Zpráva rovněž obsahuje přehled a analýzu 
informací o vnitrostátních odvolacích 
řízeních stanovených členskými státy podle 
čl. 4 odst. 3 směrnice 2002/21/ES
(rámcová směrnice) a o rozsahu, v jakém 
jsou v členských státech používány 
postupy mimosoudního řešení sporů podle 
článku 34 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě). Ty části zprávy, jež 
se zabývají záležitostmi týkajících se 
spotřebitelů, včetně porovnání cen pro 
koncové uživatele, se zveřejňují na 
internetových stránkách úřadu ve 
spotřebitelům snadno přístupné formě.

Or. cs

Pozměňovací návrh 106
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad má Úřad má

(a) správní radu, a) radu regulačních orgánů,
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(b) radu regulačních orgánů, b) výkonnou radu,

(c) ředitele c) výkonného ředitele

(d) hlavního úředníka pro bezpečnost sítí,

(e) stálou skupinu zastoupených zájmů,

(f) odvolací senát.

Or. cs

Pozměňovací návrh 107
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

5. Před 30. zářím každého roku přijme rada
regulačních orgánů po poradě s Komisí 
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.

Or. cs

(Tento pozměňovací návrh uvádí český překlad do souladu s anglickým originálem 
pozměňovacího návrhu 55 paní Herczogové).

Pozměňovací návrh 108
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Správní rada vykonává v souladu s 6. Rada regulačních orgánů vykonává v 
souladu s články 36 až 38 své rozpočtové 
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články 36 až 38 své rozpočtové pravomoci. pravomoci.

Or. cs

Odůvodnění

Tato změna se týká celého textu. Jeho přijetí bude vyžadovat odpovídající změny v celém 
textu.

Pozměňovací návrh 109
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Správní rada přijme svůj jednací řád. 12. Rada regulačních orgánů přijme svůj 
jednací řád.

Or. cs

Pozměňovací návrh 110
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí podle článků 4 až 23, které 
spadají do oblasti její působnosti, 
poskytne rada regulačních orgánů své 
stanovisko řediteli. Kromě toho rada 
regulačních orgánů radí řediteli při plnění 
jeho úkolů.

1. Výkonná rada je odpovědná za 
zastupování úřadu a zajistí, aby úřad 
prováděl své činnosti v souladu s 
ustanoveními tohoto nařízení. Kromě toho
výkonná rada regulačních orgánů uděluje 
pokyny výkonnému řediteli nezbytné pro
plnění jeho úkolů.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 111
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada regulačních orgánů předloží 
v souladu s čl. 26 odst. 1 a čl. 29 odst. 2 
své stanovisko ke kandidátovi na funkci 
ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů. 
Ředitel se na vypracování takovýchto 
stanovisek nepodílí ani se neúčastní 
hlasování o nich.

2. Předseda výkonné rady je každoročně 
vyzván, aby se účastnil slyšení před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu, aby podal zprávu o činnosti 
útvaru.

Or. cs

Pozměňovací návrh 112
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada regulačních orgánů v souladu 
s čl. 26 odst. 5 a čl. 30 odst. 4 a v souladu 
s návrhem rozpočtu sestaveným podle 
článku 37 schvaluje pracovní program 
úřadu pro činnosti v nadcházejícím roce.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 113
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rada regulačních orgánů schválí 
nezávislou část výroční zprávy týkající se 

vypouští se
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regulačních činností podle čl. 26 odst. 11 
a čl. 30 odst. 9.

Or. cs

Pozměňovací návrh 114
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

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. Rada regulačních orgánů může funkční 
období výkonného ředitele jednou 
prodloužit nanejvýše o další tři roky, a to s 
ohledem na hodnotící zprávu.

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. Pokud není funkční
období prodlouženo, setrvá ředitel ve své
funkci až do jmenování svého nástupce.

Není-li funkční období prodlouženo, 
výkonný ředitel zůstane ve funkci až do
jmenování svého nástupce.

Or. cs

Pozměňovací návrh 115
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ředitel může být odvolán pouze 
rozhodnutím správní rady po poradě 
s radou regulačních orgánů. Správní rada
toto rozhodnutí schválí tříčtvrtinovou 

5. Výkonný ředitel může být odvolán 
pouze rozhodnutím rady regulačních 
orgánů. Rada regulačních orgánů toto 
rozhodnutí schválí tříčtvrtinovou většinou 
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většinou svých členů. svých členů.

Or. cs

(This amendment is making Czech translation in line with English original version of the 
amendment of Mrs. Herczog).)

Pozměňovací návrh 116
Zuzana Roithová

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.

Or. cs

Pozměňovací návrh 117
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stálá skupina zastoupených zájmů vypouští se
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.
2. Skupině předsedá hlavní úředník pro 
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bezpečnost sítí. Funkční období jejích 
členů je dva a půl roku. Členové skupiny 
nesmějí být členy správní rady ani rady 
regulačních orgánů.
3. Zástupci Komise jsou oprávněni 
účastnit se jednání a podílet se na činnosti 
skupiny.
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.

Or. cs

Pozměňovací návrh 118
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjmy úřadu sestávají 1. Příjmy úřadu sestávají z grantu 
Společenství uvedeného v souhrnném 
rozpočtu Evropské unie podle článku 185 
finančního nařízení.

a) z poplatků za služby poskytované 
úřadem;

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

c) z dotace Společenství uvedené 
v souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství (oddíl Komise);

d) z jakýchkoli dědictví, darů nebo 
příspěvků uvedených v čl. 26 odst. 7;

e) z jakýchkoli dobrovolných příspěvků od 
členských států nebo jejich regulačních 
orgánů.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že úřad BERT plní ve velké míře úkoly, které jsou spojené s prováděním 
příslušné politiky Společenství v oblasti elektronických komunikací, je správné, jeho 
financování z prostředků Společenství je odůvodněné.

Pozměňovací návrh 119
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjmy úřadu sestávají 1. Příjmy úřadu se dělí takto:

(a) z poplatků za služby poskytované 
úřadem;

a) třetina ročních příjmů tvoří dotace 
Společenství z příslušné kapitoly 
souhrnného rozpočtu EU na základě 
rozhodnutí rozpočtového orgánu 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 ročních příjmů  tvoří 
příspěvky vnitrostátních regulačních 
orgánů. Členské státy přispívají  částkami 
ve shodné výši. Členské státy zajistí, aby 
byly vnitrostátní regulační orgány 
vybaveny adekvátními finančními a 
lidskými zdroji k provedení úkolů, jimiž je 
pověřuje úřad, a k tomu, aby byly schopny 
úřad řádně financovat. Členské státy by 
měly určit rozpočtovou položku, kterou 
musí vnitrostátní regulační orgány z 
tohoto pohledu využívat s cílem zajišťovat 
zdroje k financování úřadu ze svých 
ročních rozpočtů. Tyto rozpočty se 
zveřejní;

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

Or. cs
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Pozměňovací návrh 120
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případů, na něž se vztahuje 
článek 20 nebo článek 21, úřad v případě, 
že má v úmyslu přijmout opatření podle 
ustanovení tohoto nařízení, případně 
konzultuje zainteresované strany a 
poskytne jim příležitost předložit k návrhu
opatření v přiměřené lhůtě připomínky.
Výsledky konzultačního postupu úřad 
veřejně zpřístupní, s výjimkou případů 
důvěrných informací

Úřad v případě, že má v úmyslu vydat 
stanovisko podle ustanovení tohoto 
nařízení, případně konzultuje 
zainteresované strany včetně dotčených 
spotřebitelských organizací a poskytne jim 
příležitost předložit k návrhu stanoviska
v přiměřené lhůtě připomínky. Výsledky 
konzultačního postupu úřad veřejně 
zpřístupní, s výjimkou případů důvěrných 
informací.

Or. cs

Pozměňovací návrh 121
Zuzana Roithová

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové rad a odvolacího senátu úřadu, 
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.

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.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 122
Zuzana Roithová

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 dvou let od skutečného zahájení 
činnosti a poté každých pět let zhodnotí 
úřad výkon své činnosti.  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 včetně spotřebitelů 
a spotřebitelských organizací jak na úrovni 
Společenství, tak na vnitrostátní úrovni.
Příslušná zpráva a případné průvodní 
návrhy se předají Evropskému parlamentu,
Radě a  Komisi.

Or. cs
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