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Pozměňovací návrh 133
Erika Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Předpisový rámec pro elektronické 
komunikace z roku 2002 zavádí systém 
regulace prováděné vnitrostátními 
regulačními orgány a stanoví, že tyto 
orgány musejí spolupracovat navzájem a 
rovněž s Komisí, aby se zaručil rozvoj 
jednotné regulační praxe a jednotného 
uplatňování předpisového rámce v celém 
Společenství.

(2) Předpisový rámec pro elektronické 
komunikace z roku 2002 zavádí systém 
regulace prováděné vnitrostátními 
regulačními orgány a stanoví, že tyto 
orgány musejí spolupracovat navzájem a 
rovněž s Komisí, aby se zaručil rozvoj 
jednotné regulační praxe a jednotného 
uplatňování předpisového rámce v celém 
Společenství, ponechává však prostor pro 
regulační soutěž mezi vnitrostátními 
regulačními orgány vzhledem k národním 
specifikům podmínek trhu.

Or. en

Odůvodnění

BERT by neměl vést k plné harmonizaci vnitrostátních trhů. Je třeba zachovat zdravou 
regulační soutěž.

Pozměňovací návrh 134
Erika Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) BERT se zřizuje s cílem uskutečňovat 
koordinaci vnitrostátních regulačních 
orgánů členských států bez toho, že by 
existující regulační postupy byly 
harmonizovány do té míry, aby byla 
narušena regulační soutěž.

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Erika Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Z toho důvodu je nutné vytvořit 
pevnější institucionální základ pro zřízení 
subjektu slučujícího odborné znalosti a 
zkušenosti vnitrostátních regulačních 
orgánů a majícího jasně vymezené 
pravomoci, a to s ohledem na potřebu, aby 
tento subjekt představoval pro své členy a 
pro odvětví, které je kvalitou jeho výstupu 
regulováno, skutečnou autoritu.

(7) Z toho důvodu je nutné vytvořit 
pevnější institucionální základ pro zřízení 
subjektu slučujícího odborné znalosti a 
zkušenosti vnitrostátních regulačních 
orgánů a majícího jasně vymezené 
pravomoci, a to s ohledem na potřebu, aby 
tento subjekt představoval pro své členy a 
pro odvětví, které je kvalitou jeho výstupu 
regulováno, autoritu.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Erika Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Stávající přístup spočívající ve 
sjednocení regulačních postupů 
uplatňovaných vnitrostátními regulačními 
orgány prostřednictvím výměny informací 
a poznatků týkajících se praktických 
zkušeností lze již za krátkou dobu od doby, 
kdy byl zaveden, považovat za úspěšný. 
Bude však nezbytná intenzivnější 
koordinace mezi všemi regulačními 
orgány na vnitrostátní a evropské úrovni, 
která povede k pochopení a dalšímu 
rozvoji vnitřního trhu elektronických 
komunikačních služeb s cílem posílit 
sjednocení regulačních postupů.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být uvedeno, že v minulých letech dosaženo určité, třebaže nedokonalé, koordinace 
vnitrostátních regulačních orgánů. Je nezbytná větší spolupráce, která napomůže k pochopení 
evropského trhu s komunikačními službami a jeho rozvoji správným směrem.

Pozměňovací návrh 137
Jorgo Chatzimarkakis

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, založený 
na rozšířené Skupině 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.

Or. en

Odůvodnění

Není nezbytné vytvářet novou agenturu. Namísto toho by měl vzniknout orgán jako například 
ERG, zasazený do právních předpisů EU. V rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 
2. května 2006 v případu C-217/04 UK vs. Parlament a Rada se uvádí, že článek 95 lze použít 
jako základ pro vytvoření instituce 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.
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Pozměňovací návrh 138
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Úřad by měl nahradit ERG a měl by 
sloužit jako výhradní fórum pro spolupráci 
vnitrostátních regulačních orgánů při 
výkonu celé škály jejich povinností podle 
předpisového rámce.

(14) Úřad má nahradit ERG a fungovat 
jako výhradní fórum pro spolupráci 
vnitrostátních regulačních orgánů a těchto 
orgánů a Komise při výkonu celé škály 
jejich povinností podle předpisového 
rámce.

Or. ro

Pozměňovací návrh 139
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Úřad by měl být zřízen v rámci 
současné institucionální struktury 
Společenství a rovnováhy pravomocí. Měl 
by být nezávislý v technických 
záležitostech a mít právní, správní a 
finanční autonomii. Za tímto účelem je 
nutné a vhodné, aby byl úřad subjektem 
Společenství s vlastní právní subjektivitou 
a aby vykonával úkoly, které mu svěřuje 
toto nařízení.

(15) Úřad by měl být zřízen v rámci 
současné institucionální struktury 
Společenství a rovnováhy pravomocí. Měl 
by být nezávislý v technických 
záležitostech a mít právní, správní a 
finanční autonomii. Za tímto účelem je 
nutné, aby byl úřad subjektem Společenství 
s vlastní právní subjektivitou a aby 
vykonával úkoly, které mu svěřuje toto 
nařízení.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 140
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Úřad by měl tudíž v souladu 
s předpisovým rámcem Společenství pro 
elektronické komunikace poskytovat 
poradenství Komisi a vnitrostátním 
regulačním orgánům, a tím napomáhat 
účinnému provádění tohoto rámce.

(18) Úřad by měl tudíž v souladu 
s předpisovým rámcem Společenství pro 
elektronické komunikace poskytovat 
poradenství Komisi a vnitrostátním 
regulačním orgánům a rovněž Evropskému 
parlamentu, na jeho žádost, a tím 
napomáhat účinnému provádění tohoto 
rámce.

Or. ro

Pozměňovací návrh 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) V každoročním přezkumu BERT určí 
regulační postupy, zejména ve vztahu 
k obtížím přetrvávajícím na trhu, a 
přispěje ke zlepšení ochrany a bezpečnosti 
občanů.

Or. es

Odůvodnění

K dosažení souladu s přístupem přijatým v pozměňovacích návrzích k jiným navrhovaným 
ustanovením, vzhledem k tomu, že pravomoci udělené úřadu přesahují rámec pravomocí, 
které by takové subjekty měly mít.



PE406.122v01-00 8/65 AM\723731CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V souvislosti s naplňováním cílů 
rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) může Komise požádat úřad 
o poskytnutí nezávislého odborného 
poradenství ohledně užívání rádiových 
frekvencí ve Společenství. Toto 
poradenství by mohlo zahrnovat 
specifická šetření technických otázek, 
jakož i posouzení ekonomického či 
sociálního dopadu a analýzu opatření 
v oblasti politiky týkající se frekvencí. 
Rovněž by se mohlo týkat záležitostí 
spojených s prováděním článku 4 
rozhodnutí č. 676/2002/ES, kdy může být 
úřad požádán, aby Komisi poskytl 
poradenství o výsledcích získaných na 
základě pověření, které Komise vydala 
Evropské konferenci správ pošt a 
telekomunikací (CEPT).

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

V souladu s úkoly BERT, neboť z jeho pravomoci by mělo být zřejmé, že se nevztahuje na 
správu a užívání spektra.
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Pozměňovací návrh 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Rozvoj technologií a trhu sice zvýšil 
potenciál využívání služeb elektronických 
komunikací bez ohledu na zeměpisné 
hranice jednotlivých členských států, hrozí 
však, že existence různých právních a 
regulačních podmínek pro využívání těchto 
služeb podle vnitrostátních právních 
předpisů bude poskytování takovýchto 
přeshraničních služeb ve stále větším 
měřítku bránit. Hlavní úloha úřadu by 
tudíž měla spočívat v tvorbě 
harmonizovaných podmínek pro 
oprávnění pro tyto služby, a to jak pokud 
jde o obecná oprávnění, tak o práva na 
užívání rádiových frekvencí nebo práva 
na užívání čísel, a v poskytování 
poradenství Komisi o podrobnostech 
opatření, která mají být pro účely dosažení 
harmonizovaných podmínek přijata na 
základě směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice).

(22) Zatímco rozvoj technologií a trhu 
zvýšil potenciál využívání služeb 
elektronických komunikací bez ohledu na 
zeměpisné hranice jednotlivých členských 
států, postupné sbližování různých 
právních a regulačních podmínek pro 
využívání těchto služeb podle 
vnitrostátních právních předpisů bude 
poskytování takovýchto přeshraničních 
služeb ve stále větším měřítku usnadňovat.

Or. es

Odůvodnění

Zkracuje bod odůvodnění a zjednodušuje jeho znění.

Pozměňovací návrh 144
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Úřad by měl fungovat jako odborné 
středisko na evropské úrovni zabývající se 

(24) Unie potřebuje odborné středisko na 
evropské úrovni zabývající se otázkami 
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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.

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 
evropské středisko odborného posuzování 
týkající se bezpečnosti sítě a informací na 
žádost Komise a členských států poskytne 
technické poradenství, by mělo usnadnit 
jednotné uplatňování uvedených směrnic 
na vnitrostátní úrovni.

Or. ro

Odůvodnění

Bezpečnost sítí a informací je mimořádně důležitá pro důvěru spotřebitelů ve služby 
informační společnosti.

Pozměňovací návrh 145
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pokud mezi podniky dojde ke sporům 
přeshraniční povahy ohledně práv či 
povinností podle předpisového rámce pro 
elektronické komunikace, měl by úřad 
vyšetřit souvislosti sporu a poskytnout 
příslušným vnitrostátním regulačním 
orgánům poradenství o opatřeních, jejichž 
přijetí daným orgánem považuje za 

(26) Pokud mezi podniky dojde ke sporům 
přeshraniční povahy ohledně práv či 
povinností podle předpisového rámce pro 
elektronické komunikace a na žádost 
Komise by měl úřad nařídit vyšetření, 
které by mělo zkoumat souvislosti sporu a 
poskytnout příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům poradenství o 
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nejvhodnější pro vyřešení sporu v souladu 
s ustanoveními předpisového rámce.

opatřeních, jejichž přijetí daným orgánem 
považuje za nejvhodnější pro vyřešení 
sporu v souladu s ustanoveními 
předpisového rámce.

Or. ro

Pozměňovací návrh 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Aby úřad mohl plnit úkoly stanovené 
v tomto nařízení a lépe porozumět výzvám 
v oblasti elektronických komunikací včetně 
stávajících a vznikajících nebezpečí 
v oblasti bezpečnosti sítí a informací, je 
třeba, aby byl schopen analyzovat stávající 
a vznikající trendy vývoje. Za tímto 
účelem smí shromažďovat patřičné 
informace, zejména o případech narušení 
bezpečnosti a integrity, které výrazně 
ovlivnily provoz sítí nebo služeb, přičemž 
tyto informace získává jak od 
vnitrostátních regulačních orgánů 
v souladu s čl. 13a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice), tak 
prostřednictvím dotazníků.

(28) Aby BERT mohl plnit úkoly 
stanovené v tomto nařízení a lépe 
porozumět výzvám v oblasti 
elektronických komunikací, musí být 
obeznámený s veškerými aspekty 
uvedenými v této rámcové směrnici a 
dotčených zvláštních směrnicích, aniž by 
zasahoval do záležitostí, které se týkají 
zvláštních institucí nebo agentur 
Společenství, jako je Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí a informací, která 
funguje mimo jeho působnost.

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné vyjasnit, že otázky týkající se bezpečnosti sítě a informací nespadají do pravomoci 
BERT nebo úřadu, ale agentury ENISA.
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Pozměňovací návrh 147
Erika Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) BERT by měl přispívat k vytváření 
kultury bezpečnosti sítí a informací, 
zejména prostřednictvím porozumění 
skutečnostem, které ohrožují bezpečnost 
sítí, rozvojem osvědčených postupů, 
podporováním činností souvisejících 
s posuzováním rizik a spoluprací 
s mezinárodními organizacemi. V rámci 
přezkumu, k němuž má dojít k 1. lednu 
2014, by úloha BERT v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací měla být 
znovu posouzena.

Or. en

Odůvodnění

Je předčasné dávat BERT větší úlohu v otázkách souvisejících s bezpečností, je nicméně 
rozumné uvést, že v budoucnu by mohla být zapotřebí úloha vyšší.

Pozměňovací návrh 148
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Úřad by měl představovat kontaktní 
místo pro sdílení a výměnu informací 
v otázkách regulace služeb elektronických 
komunikací ve Společenství a jednat tak, 
aby podpořil průhlednost a snížil 
administrativní zátěž poskytovatelů a 
uživatelů těchto služeb, a měl by tudíž vést 
a zpřístupnit rejstřík obsahující informace 
o užívání frekvencí ve Společenství, a to na 
základě standardizovaných informací, které 

(29) Úřad by měl představovat kontaktní 
místo pro sdílení a výměnu informací 
v otázkách regulace služeb elektronických 
komunikací ve Společenství a jednat tak, 
aby podpořil průhlednost a snížil
administrativní zátěž poskytovatelů a 
uživatelů těchto služeb, a měl by tudíž vést 
a zpřístupnit rejstřík obsahující informace 
o užívání frekvencí ve Společenství, a to na 
základě standardizovaných informací, které 
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mu pravidelně poskytují jednotlivé členské 
státy. Aby se zvýšila průhlednost cen pro 
koncové uživatele za uskutečnění nebo 
příjem regulovaného roamingového volání 
ve Společenství a aby bylo roamingovým 
zákazníkům usnadněno rozhodování 
o používání mobilního telefonu 
v zahraničí, měl by úřad zaručit, že mají 
zainteresované strany k dispozici aktuální 
informace o uplatňování nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
717/2007 ze dne 27. června 2007 o 
roamingu ve veřejných mobilních 
telefonních sítích ve Společenství a 
o změně směrnice 2002/21/ES, a 
každoročně zveřejňovat výsledky tohoto 
sledování.

mu pravidelně poskytují jednotlivé členské 
státy. Aby se zvýšila průhlednost cen pro 
koncové uživatele za uskutečnění nebo 
příjem regulovaného roamingového volání 
ve Společenství a aby bylo roamingovým 
zákazníkům usnadněno rozhodování 
o používání mobilního telefonu 
v zahraničí, měl by BERT zaručit, že mají 
zainteresované strany k dispozici aktuální 
informace o uplatňování nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
717/2007 ze dne 27. června 2007 o 
roamingu ve veřejných mobilních 
telefonních sítích ve Společenství a 
o změně směrnice 2002/21/ES, a 
každoročně zveřejňovat výsledky tohoto 
sledování. Tyto informace se zveřejňují 
v informační brožuře, přičemž náklady na 
její přípravu a tisk by se měly hradit 
z rozpočtu BERT.

Or. ro

Pozměňovací návrh 149
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Komise by měla mít možnost úřad 
požádat, aby splnil dodatečné zvláštní 
úkoly spadající do jeho obecné 
působnosti, které lze považovat za přínos 
k naplnění cílů předpisového rámce 
Společenství pro elektronické 
komunikace.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nezdá se to být odůvodněným delegováním pravomocí, neboť regulačním orgánům by takové 
úkoly měly být dány, pouze pokud existuje konkrétní potřeba regulace a jen prostřednictvím 
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zvláštního legislativního aktu v návaznosti na konzultaci s dotčenými skupinami. Jinak by 
hrozilo, že regulační úkoly, u nichž nebyla zjištěna potřeba, byly delegovány při 
bezvýznamném podezření, což by mohlo narušovat právní jistotu, a nakonec také 
hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 150
Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Struktura úřadu by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s podobnými subjekty Společenství 
poskytují v tomto ohledu určité vodítko,
ale struktura by však měla být uzpůsobena 
podle specifických potřeb systému 
Společenství pro regulaci elektronických 
komunikací. Zejména je třeba plně 
zohlednit specifickou úlohu vnitrostátních 
regulačních orgánů a jejich nezávislost.

(32) Struktura BERT by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Struktura by měla 
být uzpůsobena podle specifických potřeb 
systému Společenství pro regulaci 
elektronických komunikací. Zejména je 
třeba plně respektovat specifickou úlohu 
vnitrostátních regulačních orgánů na 
vnitrostátní i evropské úrovni a jejich 
nezávislost.

Or. en

Odůvodnění

Staví to mimo pochybnost nezávislost vnitrostátního regulačního orgánu, ať již individuálně, 
na vnitrostátní úrovni, nebo souhrnně, na evropské úrovni, jako úhelný kámen účinné 
regulace tohoto odvětví.

Pozměňovací návrh 151
Mary Honeyball

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Struktura úřadu by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s podobnými subjekty Společenství 
poskytují v tomto ohledu určité vodítko,

(32) Struktura BERT by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Struktura by měla 
být uzpůsobena podle specifických potřeb 
systému Společenství pro regulaci 
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struktura by však měla být uzpůsobena 
podle specifických potřeb systému 
Společenství pro regulaci elektronických 
komunikací. Zejména je třeba plně 
zohlednit specifickou úlohu vnitrostátních 
regulačních orgánů a jejich nezávislost.

elektronických komunikací. Zejména je 
třeba plně respektovat specifickou úlohu 
vnitrostátních regulačních orgánů na 
vnitrostátní i evropské úrovni a jejich 
nezávislost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh staví mimo pochybnost nezávislost vnitrostátního regulačního 
orgánu.

Pozměňovací návrh 152
Erika Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Struktura úřadu by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s podobnými subjekty Společenství 
poskytují v tomto ohledu určité vodítko, 
struktura by však měla být uzpůsobena 
podle specifických potřeb systému 
Společenství pro regulaci elektronických 
komunikací. Zejména je třeba plně 
zohlednit specifickou úlohu vnitrostátních 
regulačních orgánů a jejich nezávislost.

(32) Struktura BERT by měla být útlá a 
měla by odpovídat úkolům, které má plnit. 
Měla by být tvořena nejvýše třiceti 
pracovníky. Struktura by měla být 
uzpůsobena podle specifických potřeb 
systému Společenství pro regulaci 
elektronických komunikací. Zejména je 
třeba plně zohlednit specifickou úlohu 
vnitrostátních regulačních orgánů a jejich 
nezávislost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Struktura úřadu by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s podobnými subjekty Společenství 
poskytují v tomto ohledu určité vodítko,
struktura by však měla být uzpůsobena 
podle specifických potřeb systému 
Společenství pro regulaci elektronických 
komunikací. Zejména je třeba plně 
zohlednit specifickou úlohu vnitrostátních 
regulačních orgánů a jejich nezávislost.

(32) Struktura BERT by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Struktura by měla 
být uzpůsobena podle specifických potřeb 
systému Společenství pro regulaci 
elektronických komunikací. Zejména je 
třeba plně zohlednit specifickou úlohu 
vnitrostátních regulačních orgánů na všech 
úrovních a jejich nezávislost.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Úřad by měl mít nezbytné pravomoci, 
aby mohl regulační funkce provádět
účinným a především nestranným 
způsobem. S ohledem na situaci na 
vnitrostátní úrovni by rada regulačních 
orgánů tudíž měla jednat nezávisle na 
tržních zájmech a neměla by vyžadovat ani 
přijímat pokyny od žádné vlády ani jiných 
veřejných nebo soukromých subjektů. 

(33) BERT by měl mít možnost provádět
regulační funkce účinným a především 
nestranným způsobem. Při zasahování do 
záležitostí týkajících se regulace trhu a
s ohledem na situaci na vnitrostátní úrovni 
by rada regulačních orgánů měla jednat 
nezávisle na tržních zájmech a neměla by 
vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné 
vlády ani jiných veřejných nebo 
soukromých subjektů.

Or. es

Odůvodnění

Úřad by neměl mít regulační funkci, ale pouze funkci poradní.
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Pozměňovací návrh 155
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Kromě dodržování pracovních zásad 
založených na nezávislosti a průhlednosti 
by měl být úřad organizací otevřenou 
kontaktům s průmyslem, spotřebiteli 
a dalšími dotčenými osobami. Úřad by měl 
podporovat spolupráci různých subjektů, 
které působí v oblasti bezpečnosti sítí a 
informací, a to mimo jiné pořádáním 
pravidelných konzultací s průmyslem, 
výzkumnými středisky a dalšími 
dotčenými osobami, a vytvořením sítě 
kontaktů pro subjekty Společenství, 
veřejné subjekty jmenované členskými 
státy, soukromé subjekty a spotřebitelské 
subjekty.

(37) Kromě dodržování pracovních zásad 
založených na nezávislosti a průhlednosti 
by měl být BERT organizací otevřenou 
kontaktům mimo jiné s průmyslem, 
spotřebiteli, odbory, orgány veřejného 
sektoru, výzkumnými středisky a dalšími 
dotčenými osobami. V případě potřeby by 
BERT měl být nápomocen Komisi v šíření 
a výměně osvědčených postupů mezi 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

BERT by měl mít možnost konzultovat s nejrůznějšími dotčenými stranami v odvětví 
elektronických komunikací a vzájemně se s nimi ovlivňovat.

Pozměňovací návrh 156
Pilar del Castillo Vera

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 

(40) Aby byla zaručena plná samostatnost 
a nezávislost BERT, měl by obdržet 
samostatný rozpočet. Zatímco třetina 
prostředků k financování úřadu bude 
poskytnuta ze souhrnného rozpočtu 
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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.

Evropské unie, dvě třetiny jeho příjmu 
poskytnou vnitrostátní regulační orgány. 
Členské státy jsou povinny zajistit, aby 
vnitrostátní regulační orgány měly pro 
tento účel k dispozici nevázané finanční 
prostředky v odpovídající výši. Tímto 
způsobem financování by neměla být 
dotčena nezávislost BERT na členských 
státech a na Evropské komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Komise by měla mít možnost ukládat 
finanční sankce podnikům, které 
neposkytnou informace nutné k tomu, aby 
úřad mohl účinně plnit své úkoly. Členské 
státy by rovněž měly zaručit, že mají 
k dispozici odpovídající rámec k tomu, aby 
mohly podnikům ukládat účinné, 
přiměřené a odrazující sankce za neplnění 
povinností plynoucích z tohoto nařízení.

(42) Komise by měla mít možnost přijímat 
nezbytná opatření v případě, že podniky
neposkytnou informace nutné k tomu, aby 
BERT mohl účinně plnit své úkoly. 
Členské státy by rovněž měly zaručit, že 
mají k dispozici odpovídající rámec 
k tomu, aby mohly podnikům ukládat 
účinné, přiměřené a odrazující sankce za 
neplnění povinností plynoucích z tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Erika Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) K 1. lednu 2014 bude proveden 
přezkum, jehož cílem je zhodnotit, zda je 
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zapotřebí prodloužit mandát BERT. 
V případě, že prodloužení bude 
odůvodněné, budou přezkoumány 
rozpočtové a procesní postupy a také 
lidské zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Alexander Alvaro

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 rada regulačních orgánů
elektronických komunikací (ERBEC), jejíž
povinnosti jsou stanoveny v tomto 
nařízení. Komise konzultuje ERBEC při 
plnění svých úkolů podle rámcové 
směrnice a zvláštních směrnic, jak to 
stanoví toto nařízení.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celé znění. Přijetí si vyžádá odpovídající 
změnu všude v textu.)

Or. en

Odůvodnění

K formalizování rozšířené působnosti bývalé ERG jako poradce a koordinátora společné 
evropské politiky týkající se regulací. Výraz se použije všude v textu.

Pozměňovací návrh 160
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Evropský úřad pro trh 1. Zřizuje se Evropská skupina 



PE406.122v01-00 20/65 AM\723731CS.doc
Externí překlad

CS

elektronických komunikací, jehož
povinnosti jsou stanoveny v tomto 
nařízení.

regulačních orgánů (ERG), jejíž
povinnosti jsou stanoveny v tomto 
nařízení.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celé znění. Přijetí si vyžádá odpovídající 
změnu všude v textu.)

Or. en

Odůvodnění

Není nezbytné vytvářet novou agenturu. Namísto toho by měl vzniknout orgán jako například 
ERG, zasazený do právních předpisů EU. V rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 
2. května 2006 v případu C-217/04 UK vs. Parlament a Rada se uvádí, že článek 95 lze použít 
jako základ pro vytvoření instituce 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 161
David Hammerstein

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 
v kapitolách II a III.

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:

a) usnadnění interoperabilních 
přeshraničních trhů komunikačních 
služeb,
b) nediskriminačnímu přístupu na trhy 
elektronických komunikací
c) řízení transformace trhu směrem 
k bezplatným informačním systémům, 
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jako je internet,
d) sjednocení vnitrostátních regulačních 
činností, 
a to plněním úkolů vyjmenovaných 
v kapitolách II a III.

Or. en

Odůvodnění

Úlohou úřadu by mělo být podporovat soutěž. Nemůže „vyvinout“ elektronické komunikace 
napříč Společenstvím. Hlavními úkoly je zde řídit strukturální přechod tradičních trhů 
s telekomunikačními službami směrem k internetovému světu a odstraňovat překážky přístupu 
a také diskriminaci zajišťováním sjednoceného přístupu ze strany všech regulačních orgánů 
v Evropě.

Pozměňovací návrh 162
Patrizia Toia

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 
v kapitolách II a III.

2. BERT 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 podpoře účinného a soudržného 
používání regulačního rámce 
elektronických komunikací, a to plněním 
úkolů vyjmenovaných v kapitolách II a III.

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Erika Mann

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 
v kapitolách II a III.

2. BERT jedná v rámci působnosti 
rámcové směrnice a zvláštních směrnic 
a vychází z odborných znalostí 
vnitrostátních regulačních orgánů. Přispívá 
ke zlepšení vnitrostátní regulace v odvětví 
elektronických komunikačních služeb a
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. BERT zprostředkovává výměnu 
informací a přijímání soudržných 
rozhodnutí ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů. BERT poskytuje 
organizační základ pro rozhodování 
vnitrostátních regulačních orgánů, 
vydává společné postoje a komentáře a 
napomáhá vnitrostátním regulačním 
orgánům ve všech záležitostech týkajících 
se úkolů svěřených vnitrostátním 
regulačním orgánům rámcovou směrnicí 
a zvláštními směrnicemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Se vstupem tohoto nařízení v platnost 
Rada a Evropský parlament přijmou 
rozhodnutí týkající se zřízení kanceláře, 
aby zajistily příslušné zdroje pro BERT. 
V rozhodnutí se stanoví, že kancelář je 
částí administrativy Společenství ve 
smyslu podmínek a situace zaměstnanců a 
co se týče rozpočtových úkolů; pokud jde 
o jeho úkol zajistit samostatné plnění 
funkcí BERT, rozhodnutí stanoví 
konkrétní pravidla týkající se pracovníků 
kanceláře. V rozhodnutí se dále stanoví 
pravidla prvního zasedání a pravidla pro 
prvního předsedu BERT.
Kancelář sídlí v Bruselu..

Or. en

Pozměňovací návrh 166 
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 3 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění úkolů podle tohoto nařízení 
úřad:

Při plnění úkolů podle tohoto nařízení 
BERT:

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Erika Mann

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) z vlastního podnětu vydává stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí, kde tak stanoví 
toto nařízení, ve všech otázkách týkajících 
se elektronických komunikací v rámci 
úkolů svěřených BERT;

Or. en

Odůvodnění

BERT vykonává svou činnost pouze v rozsahu funkcí udělených mu tímto nařízením. Je 
nezávislým orgánem pracujícím z vlastního podnětu.

Pozměňovací návrh 168
Dragoş Florin David

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, vnitrostátních 
regulačních orgánů či z vlastního podnětu 
vydává stanoviska a je Komisi nápomocen 
poskytováním dodatečné technické 
podpory a dalších nezbytných technických 
informací ve všech otázkách týkajících se 
elektronických komunikací;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 169
David Hammerstein

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) nabízí technickou pomoc a oslovuje 
uživatele softwaru s otevřeným zdrojovým 
kódem, kteří vyvíjejí podstatné části 
evropské komunikační infrastruktury;

Or. en

Odůvodnění

Velké části evropské elektronické komunikační infrastruktury jsou dnes vyvíjeny uživateli 
softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Je zapotřebí, aby nová instituce tyto uživatele 
oslovila a zvýšila jejich informovanost o regulačních činnostech na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vydává doporučení vnitrostátním 
regulačním orgánům k přeshraničním 
sporům a k otázkám přístupnosti 
elektronických komunikací.

i) poskytuje poradenství vnitrostátním 
regulačním orgánům k přeshraničním 
sporům a případně k otázkám přístupnosti 
elektronických komunikací.

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné používat termín doporučení, neboť tento termín má v právních předpisech 
Společenství zvláštní význam.
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Pozměňovací návrh 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) připravuje a Evropskému parlamentu 
a Komisi předkládá výroční zprávu 
týkající se bezpečnosti sítí elektronických 
komunikačních služeb a informačních 
systémů, se zaměřením na poskytování 
specifických služeb informační 
společnosti, zejména v oblasti služeb 
elektronické správy, a navrhuje Komisi 
přijetí opatření na zlepšení bezpečnosti 
těchto sítí a systémů.

Or. ro

Odůvodnění

Parlament a Komise by se měly zabývat bezpečností zvláštních služeb informační společnosti, 
například službami elektronické správy.

Pozměňovací návrh 172
David Hammerstein

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) poskytuje software, na který je 
udělována licence v rámci veřejné licence 
Evropské unie nebo jiné podobné 
slučitelné licence.

Or. en

Odůvodnění

Orgán může kromě poskytování poradenství rovněž zpřístupňovat software pro vnitrostátní 
regulační orgány a koncové uživatele. Tento pozměňovací návrh to jasně stanoví.
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Pozměňovací návrh 173
Erika Mann

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 vydává BERT
stanoviska ke všem otázkám týkajícím se 
elektronických komunikací, jak to stanoví 
toto nařízení. BERT může z vlastního 
podnětu vydávat stanovisko k těmto 
záležitostem Komisi nebo vnitrostátním 
regulačním orgánům. BERT nabízí 
případná alternativní řešení.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby bylo jasné, že BERT vykonává činnost výhradně v rámci působnosti tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 174
Nikolaos Vakalis

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. BERT 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). BERT je odpovědný 
za sledování sjednocování regulačních 
postupů prostřednictvím soudržných 
ročních klíčových ukazatelů výkonu 
(KPI), které by měly srovnávat výkon, 
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zejména pokud jde o přetrvávající 
překážky.

Or. en

Odůvodnění

K dosažení harmonizovaného provedení platných ustanovení LLU je klíčové soudržné 
sledování a porovnávací testy. BERT by měl být oprávněn k dohledu nad správným 
prováděním LLU a vydávat jasná porovnání osvědčených postupů týkající se časových lhůt, 
cen a použitých postupů. BERT by měl poskytovat vnitrostátním regulačním orgánům 
jednotné srovnávací testy k posuzování výkonu, na základě ročních klíčových ukazatelů 
výkonu, které by zahrnovaly časové lhůty, poskytování účastnických vedení, úroveň cen a 
služeb a podmínky a situaci ohledně informačních systémů.

Pozměňovací návrh 175
Anni Podimata

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. BERT 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). BERT je odpovědný 
za sledování sjednocování regulačních 
postupů prostřednictvím soudržných 
ročních klíčových ukazatelů výkonu 
(KPI), které by měly srovnávat výkon, 
zejména pokud jde o přetrvávající 
překážky.

Or. en

Odůvodnění

BERT by měl být oprávněn k dohledu nad správným prováděním LLU a vydávat jasná 
porovnání osvědčených postupů týkající se časových lhůt, cen a použitých postupů.
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Pozměňovací návrh 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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. BERT zejména přispívá 
k harmonizovanému uplatňování 
ustanovení rámcové směrnice a zvláštních 
směrnic, a to tím, že je Komisi na její 
žádost nápomocen při přípravě doporučení 
nebo rozhodnutí, jež má Komise přijmout 
ve vztahu k jakékoli záležitosti uvedené 
v článku 3 tohoto nařízení v souladu 
s článkem 19 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice).

Or. es

Odůvodnění

V souladu s návrhem týkajícím se BERT stanoveným v předchozích pozměňovacích návrzích.

Pozměňovací návrh 177
Catherine Trautmann

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

Or. en

Odůvodnění

BERT má poradní úlohu, pokud jde o analýzy trhů na vnitrostátní, případně regionální 
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úrovni.

Pozměňovací návrh 178
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) účinné provádění evropského čísla 
tísňového volání „112“ v souladu 
s článkem 26 směrnice 2002/22/ES 
(směrnice o univerzální službě);

h) provádění a sledování účinného 
využívání evropského čísla tísňového 
volání „112“ v souladu s článkem 26 
směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě);

Or. ro

Pozměňovací návrh 179
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) opatření pro průhledné zpřístupnění 
účastnického vedení v souladu s článkem 9 
směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice);

m) opatření pro průhledné zpřístupnění 
účastnického vedení v souladu s článkem 9 
směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice). Tato opatření budou zejména 
zahrnovat cíle týkající se prosazení 
nařízení (ES) č. 2887/2000 o otevřeném 
přístupu k účastnickým vedením1, 
například časové lhůty a dále podmínky 
tvorba a poskytování účastnických vedení 
a úroveň cen a služeb u smluv o úrovni 
služeb, jakož i podmínky a situaci ohledně 
informačních systémů, zajišťujících rovný 
přístup ke specifickým informacím;
_____________________
1 Úř. věst. L 336, 30.12.2000. s. 4.

Or. en
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Odůvodnění

K dosažení harmonizovaného provedení platných ustanovení LLU je klíčové soudržné 
sledování a porovnávací testy. BERT by měl být oprávněn k dohledu nad správným 
prováděním LLU a vydávat jasná porovnání osvědčených postupů týkající se časových lhůt, 
cen a použitých postupů. BERT by měl poskytovat vnitrostátním regulačním orgánům 
jednotné srovnávací testy k posuzování výkonu, na základě ročních klíčových ukazatelů 
výkonu, které by zahrnovaly časové lhůty, poskytování účastnických vedení, úroveň cen a
služeb a podmínky a situaci ohledně informačních systémů.

Pozměňovací návrh 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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);

o) záležitosti spadající do působnosti 
BERT vymezené v rámcové směrnici a 
zvláštních směrnicích, v rozsahu, v jakém 
ovlivňují řízení spektra nebo jsou tímto 
řízením ovlivněny;

Or. es

Odůvodnění

Bylo by vhodné, aby tyto směrnice uváděly, které záležitosti by měly spadat do působnosti 
úřadu.

Pozměňovací návrh 181
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise a vnitrostátní regulační 
orgány v co nejvyšší míře zohledňují 
stanovisko vydané BERT. V případě, že 
BERT navrhuje alternativní řešení 
v souvislosti s odlišnými podmínkami trhu 
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a závislosti přenosové cesty na různých 
regulačních přístupech, vnitrostátní 
regulační orgány zváží, jaká řešení 
nejlépe odpovídají jejich regulačnímu 
přístupu. Vnitrostátní regulační orgány a 
Komise zveřejní informace o tom, jak bylo 
stanovisko BERT zohledněno.

Or. en

Odůvodnění

Existující rozdíly mezi vnitrostátními trhy musí být zohledněny při navrhování řešení.

Pozměňovací návrh 182
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konzultace úřadu ve věci vymezení a 
analýzy vnitrostátních trhů a ve věci 

nápravných opatření

Konzultace BERT ve věci vymezení a 
analýzy vnitrostátních trhů a ve věci 

nápravných opatření

Or. en

Odůvodnění

I při odstranění práva veta Komise ve věci nápravných opatření by BERT měl hrát v tomto 
ohledu úlohu.

Pozměňovací návrh 183
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konzultace úřadu ve věci vymezení a 
analýzy vnitrostátních trhů a ve věci 

Konzultace BERT ve věci vymezení a 
analýzy vnitrostátních trhů a ve věci 
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nápravných opatření nápravných opatření

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konzultace úřadu ve věci vymezení a 
analýzy vnitrostátních trhů a ve věci 

nápravných opatření

Konzultace BERT ve věci vymezení a 
analýzy vnitrostátních trhů a ve věci 

nápravných opatření

Or. en

Odůvodnění

Aby byl dodržen soulad se směrnicí (2002/21/ES) o společném předpisovém rámci pro sítě a 
služby elektronických komunikací, kde má úlohu ve věci nápravných opatření BERT, je 
nezbytné odkaz na něj zachovat.

Pozměňovací návrh 185
Mary Honeyball

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konzultace úřadu ve věci vymezení a 
analýzy vnitrostátních trhů a ve věci 
nápravných opatření

Konzultace BERT ve věci vymezení a 
analýzy vnitrostátních trhů a ve věci 
nápravných opatření

Or. en

Odůvodnění

I při odstranění práva veta Komise ve věci nápravných opatření by měl BERT hrát v tomto 
ohledu úlohu.
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Pozměňovací návrh 186
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkumy vnitrostátních trhů prováděné 
úřadem

Přezkumy vnitrostátních trhů prováděné 
BERT

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

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 BERT 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. 
Tyto povinnosti jsou v souladu s článkem 
8 a články 9 až 13 směrnice 2002/19/ES 
(směrnice o přístupu) a článkem 17 
směrnice 2007/22/ES (směrnice 
o univerzální službě).

Or. en
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Odůvodnění

V případě, že vnitrostátní regulační orgán nedokončí svou analýzu příslušného trhu ve lhůtě 
uvedené v čl. 16 odst. 6 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), měla by mít Komise 
možnost požadovat, aby BERT vydal stanovisko, včetně návrhu opatření.

Pozměňovací návrh 188
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Na žádost vnitrostátního regulačního 
orgánu s nimi úřad spolupracuje a nabízí 
jim podporu a technické poradenství za 
účelem co nejlepšího provádění linky 
tísňového volání „112“.

Or. ro

Pozměňovací návrh 189
Catherine Trautmann

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 BERT Komisi, 
Skupině pro politiku rádiového spektra 
(díle jen RSPC), týkající se záležitostí 
v působnosti BERT, které ovlivňují 
užívání rádiových frekvencí pro 
elektronické komunikace ve Společenství, 
nebo jsou tímto užíváním ovlivněny, a to 
zejména z technického a ekonomického 
hlediska. BERT v případě potřeby s RSPC 
spolupracuje.

Or. en
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Odůvodnění

Tento odkaz na RSPC dovoluje zachování soudržnosti se směrnicí 2002/21/ES (rámcová 
směrnice).

Pozměňovací návrh 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Evropský orgán by neměl hrát žádnou úlohu ve věcech spektra ani v oblastech, které uvádí 
článek 6 rozhodnutí o spektru (vztahy se třetími stranami a mezinárodními subjekty), neboť by 
pro tento účel vnitrostátní regulační orgány s pravomocemi ve věcech spektra měly tvořit část 
úřadu.

Pozměňovací návrh 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

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.

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Ve věcech spektra by měl mít pravomoc úřad.

Pozměňovací návrh 192
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost Komise poskytne úřad 
Komisi stanovisko k rozsahu a obsahu 
prováděcích opatření stanovených v článku 
6a směrnice 2002/20/ES (autorizační 
směrnice). Toto stanovisko může zahrnovat 
zejména posouzení provedené úřadem, 
pokud jde o výhody, které mohou 
prováděcí opatření přijatá Komisí podle 
článku 6a směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) představovat pro 
jednotný trh sítí a služeb elektronických 
komunikací, a určení služeb, které by 
mohly být poskytovány napříč 
Společenstvím a pro něž by takováto 
opatření byla přínosná.

1. Komise může uložit BERT, aby poskytl 
Komisi, RSPG nebo RSC stanovisko 
k rozsahu a obsahu prováděcích opatření 
stanovených v článku 6a směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice). Toto 
stanovisko může zahrnovat zejména 
posouzení provedené BERT, pokud jde 
o výhody, které mohou prováděcí opatření 
přijatá Komisí podle článku 6a směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice) 
představovat pro jednotný trh sítí a služeb 
elektronických komunikací, a určení 
služeb, které by mohly být poskytovány 
napříč Společenstvím a pro něž by 
takováto opatření byla přínosná.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
Jednání z vlastního podnětu

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 
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a 22.

Or. es

Odůvodnění

Soulad s pravomocemi, které by evropský úřad měl mít.

Pozměňovací návrh 194
Erika Mann

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 BERT 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. 
V souvislosti s odlišnými podmínkami 
trhu a závislosti přenosové cesty na 
různých regulačních přístupech může 
BERT vytvářet alternativní řešení 
problémů v rámci harmonizovaného 
regulačního rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
David Hammerstein

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zadáváním či prováděním studií o sítích 
a službách elektronických komunikací a 

b) zadáváním či prováděním studií o sítích 
a interoperabilitě služeb a
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o regulaci a ochraně těchto sítí a služeb a 

Or. en

Odůvodnění

Výraz „ochrana“ je nepřesný. Nejlepší ochranou pro soutěž na trhu je důraz na 
interoperabilitu, neboť se vztahuje k cíli spočívajícímu v podpoře soutěže. Zpřesňuje 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zadáváním či prováděním studií o sítích 
a službách elektronických komunikací a 
o regulaci a ochraně těchto sítí a služeb a

b) zadáváním či prováděním studií o sítích 
a službách elektronických komunikací a 
o regulaci těchto sítí a služeb, 
v záležitostech, které jsou v pravomoci 
BERT, jak je to uvedeno v rámcové 
směrnici a zvláštních směrnicích,

Or. es

Odůvodnění

Předmět posudku, který lze zadat ze strany úřadu nebo BERT, by měl být omezen na toho, kdo 
je za něj odpovědný.

Pozměňovací návrh 197
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zadáváním či prováděním studií o sítích 
a službách elektronických komunikací a 
o regulaci a ochraně těchto sítí a služeb a

b) zadáváním či prováděním studií o sítích 
a službách elektronických komunikací a 
služeb a systémů elektronické správy a 
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o regulaci těchto sítí a služeb a

Or. ro

Odůvodnění

Služby elektronické správy by měly hrát rozhodující úlohu v činnosti instituce odpovědné za 
bezpečnost sítí elektronických komunikací.

Pozměňovací návrh 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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, které 
spadají do působnosti BERT, jak je to 
uvedeno v rámcové směrnici a zvláštních 
směrnicích.

Or. es

Odůvodnění

Předmět posudku, který lze zadat ze strany úřadu nebo BERT, by měl být omezen na toho, kdo 
je za něj odpovědný.

Pozměňovací návrh 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) uskutečňuje kromě toho společně 
s členskými státy opatření Komise s cílem 
zajistit interoperabilitu sítí elektronických 
komunikací, informačních systémů a 
elektronických rejstříků, jak to vyžadují 
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právní předpisy Společenství.

Or. ro

Odůvodnění

Některé projekty, které jsou nezbytné pro zajištění interoperability sítí elektronických 
komunikací, informačních systémů a elektronických rejstříků, jak to vyžadují právní předpisy 
Společenství, by se měly uskutečňovat na úrovni Společenství a měly by být zahrnuty do 
rozpočtu Společenství.

Pozměňovací návrh 200
David Hammerstein

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 formátu ISO/IEC 
26300:2006 nebo ISO/IEC 15445:2000.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění. Uvádí se zde nejpoužívanější normy ISO pro dokumenty, které jsou závazné pro 
vládní agentury v řadě členských států.

Pozměňovací návrh 201
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. BERT zpřístupní tyto informace 
veřejnosti, a to ve snadno přístupné formě; 
bude respektována důvěrnost 
z oprávněných důvodů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 202
Dragoş Florin David

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, Evropskému parlamentu a 
Komisi, a to ve snadno přístupné formě.

Or. ro

Pozměňovací návrh 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úřad může Komisi při zveřejnění 
výroční zprávy předložit stanovisko 
k opatřením, která by mohla být přijata 
k řešení problémů určených při posuzování 
otázek uvedených v odstavci 1.

3. BERT předloží Komisi při zveřejnění 
výroční zprávy stanovisko k opatřením, 
která by mohla být přijata k řešení 
problémů určených při posuzování otázek 
uvedených v odstavci 1.

Or. es

Odůvodnění

Nezdá se být vhodné, aby zprávy úřadu byly výhradně na příkaz Komise, neboť je logické, že 
jestliže úřad nebo BERT podávají zprávy týkající se situace na trhu, měla by zpráva nejenom 
vymezit existující problémy, ale také navrhnout příslušná řešení, aniž by o to Komise musela 
konkrétně žádat.
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Pozměňovací návrh 204
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost Komise poskytne úřad Komisi 
a členským státům poradenství ohledně 
zlepšení interoperability služeb a 
koncového zařízení elektronických 
komunikací, přístupu k nim a jejich 
využívání, a zejména v souvislosti 
s otázkami přeshraniční interoperability. 
Ustaví skupinu tvořenou zástupci 
členských států, sdružení podniků 
z odvětví elektronických komunikací, 
sdružení koncových uživatelů a sdružení, 
která zastupují zdravotně postižené 
koncové uživatele. Skupina se rovněž 
zabývá zvláštními potřebami zdravotně 
postižených koncových uživatelů a starších 
osob. 

(1) Na žádost Komise poskytne úřad 
Komisi a vnitrostátním regulačním 
orgánům poradenství ohledně zlepšení 
interoperability služeb a koncového 
zařízení elektronických komunikací, 
přístupu k nim a jejich využívání, a 
zejména v souvislosti s otázkami 
přeshraniční interoperability, s důrazem na 
zvláštní potřeby zdravotně postižených 
koncových uživatelů a starších osob.

Or. ro

Pozměňovací návrh 205
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. V každém případě však 
funkční období předsedy a místopředsedy 
skončí v okamžiku ukončení jejich 
členství ve správní radě.

2. Rada regulačních orgánů 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 
v souladu s volebními postupy 
stanovenými v jednacím řádu.



PE406.122v01-00 44/65 AM\723731CS.doc
Externí překlad

CS
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Pozměňovací návrh 206
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 s danou 
problematikou souviset. Členům správní
rady mohou být s ohledem na jednací řád 
nápomocni poradci nebo odborníci. Služby 
sekretariátu pro správní radu zajistí úřad.

3. Schůze rady regulačních orgánů
svolávané jejím předsedou se konají 
nejméně čtyřikrát za rok na řádném 
zasedání. Mohou se sejít rovněž 
výjimečně, z podnětu předsedy, na žádost 
Komise nebo na žádost alespoň třetiny 
svých členů. Rada regulačních orgánů
může k účasti na jednání přizvat jako 
pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž 
stanoviska mohou s danou problematikou 
souviset. Členům rady regulačních orgánů
mohou být s ohledem na jednací řád 
nápomocni poradci nebo odborníci. Služby 
sekretariátu pro správní radu zajistí úřad.

Or. en

Odůvodnění

Svolávat zasedání správní rady BERT by měl její předseda. To by nemělo oslabovat provozní 
pravomoci výkonného ředitele (např. přípravu programu jednání a rozesílání zápisu 
z jednání).

Pozměňovací návrh 207
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Schůze správní rady svolává její 
předseda. Nerozhodne-li správní rada 
jinak, účastní se jednání ředitel úřadu. 

3. Schůze rady regulačních orgánů
svolávané výkonným ředitelem se konají 
nejméně čtyřikrát za rok na řádném 
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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 s danou 
problematikou souviset. Členům správní
rady mohou být s ohledem na jednací řád 
nápomocni poradci nebo odborníci. Služby 
sekretariátu pro správní radu zajistí úřad.

zasedání. Zvláštní zasedání se mohou 
rovněž konat z podnětu předsedy, na 
žádost Komise nebo na žádost alespoň 
třetiny svých členů. Rada regulačních 
orgánů může k účasti na jednání přizvat 
jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž 
stanoviska mohou s danou problematikou 
souviset. Členům rady regulačních orgánů
mohou být s ohledem na jednací řád 
nápomocni poradci nebo odborníci. 

Or. en

Odůvodnění

V případě přílišného spoléhání se na mechanismus “společné regulace”, zahrnující 
stanoviska BERT prostřednictvím hlasů, hrozí, že pouze čtyři řádná zasedání za rok budou 
málo na to, aby byly řešeny úkoly včas.

Pozměňovací návrh 208
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 s danou problematikou 
souviset. Členům správní rady mohou být 
s ohledem na jednací řád nápomocni 
poradci nebo odborníci. Služby 
sekretariátu pro správní radu zajistí úřad.

3. Schůze rady regulačních orgánů
svolávané jejím předsedou se konají 
nejméně čtyřikrát za rok na řádném 
zasedání. Mohou se sejít rovněž 
výjimečně, z podnětu předsedy, na žádost 
Komise nebo na žádost alespoň třetiny 
svých členů. Rada regulačních orgánů
může k účasti na jednání přizvat jako 
pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž 
stanoviska mohou s danou problematikou 
souviset. Členům rady regulačních orgánů
mohou být s ohledem na jednací řád 
nápomocni poradci nebo odborníci. Služby 
sekretariátu pro správní radu zajistí úřad.

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána 
dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

4. Rozhodnutí rady regulačních orgánů
jsou přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, není-li stanoveno jinak 
v tomto nařízení, rámcové směrnici a 
zvláštních směrnicích.

Rada regulačních orgánů schvaluje 
jednací řád BERT dvoutřetinovou 
většinou hlasů. Tento jednací řád zajistí, 
aby členové rady regulačních orgány vždy 
dostávali řádný program jednání a návrh 
úkolů před každým zasedáním, který jim 
umožní navrhnout změnu před 
hlasováním.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána 
dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

(4) Rozhodnutí rady regulačních orgánů
jsou přijímána dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů, nepoužije-li se jiné 
ustanovení podle tohoto nařízení, rámcové 
směrnice nebo zvláštních směrnic. Tato 
rozhodnutí budou sdělena Komisi.

Or. ro



AM\723731CS.doc 47/65 PE406.122v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 211
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána 
dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů.

4. Rozhodnutí rady regulačních orgánů
jsou přijímána kvalifikovanou většinou 
přítomných členů v souladu s pravidly pro 
hlasování Rady podle čl. 205 odst. 2 
Smlouvy o ES.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohla rada dobře fungovat, byla by vhodná kvalifikovaná většina podle pravidel 
používaných v Radě.

Pozměňovací návrh 212
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem a hlavním 
úředníkem pro bezpečnost sítí.

8. Rada regulačních orgánů vykonává 
disciplinární pravomoc nad výkonným 
ředitelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Správní rada vykonává disciplinární 8. Rada regulačních orgánů vykonává 
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pravomoc nad ředitelem a hlavním
úředníkem pro bezpečnost sítí.

disciplinární pravomoc nad výkonným
ředitelem a hlavním úředníkem pro 
bezpečnost sítí.

Or. en

Odůvodnění

Výkonný ředitel by měl být odpovědný radě regulačních orgánů – hlavnímu rozhodovacímu 
orgánu – nejenom pouze jednat podle pokynů rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 214
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. Rada regulačních orgánů radí 
výkonnému řediteli při plnění jeho úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. Rada regulačních orgánů jmenuje 
výkonného ředitele. Rada regulačních 
orgánů přijímá toto rozhodnutí většinou 
ze tří čtvrtin svých členů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předsedou rady regulačních orgánů je 
ředitel.

2. Rada regulačních orgánů volí ze svých 
členů předsedu.

Or. pl

Odůvodnění

Čl. 27 odst. 2 je v rozporu s čl. 28 odst. 1. Podle návrhu Komise má ředitel Evropského úřadu 
pro trh elektronických komunikací ve svém důsledku poslouchat vlastní stanoviska, neboť je 
poskytuje rada regulačních orgánů, které, podle čl. 27 odst. 2, ředitel předsedá.

Pozměňovací návrh 217
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 29 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ředitel Výkonný ředitel

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 29 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ředitel Výkonný ředitel

Or. en
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Pozměňovací návrh 219
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

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. BERT řídí, pod vedením rady 
regulačních orgánů, výkonný ředitel.
Výkonný ředitel nevyžaduje ani nepřijímá 
pokyny od žádné vlády ani žádného 
subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

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. BERT řídí výkonný ředitel, který je při 
výkonu svých funkcí odpovědný radě 
regulačních orgánů a jedná podle jejích 
pokynů. Jinak výkonný ředitel nevyžaduje 
ani nepřijímá pokyny od žádné vlády ani 
žádného subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Výkonný ředitel by měl být starší člen personálu s provozními pravomocemi v rámci BERT, 
odpovědný radě regulačních orgánů.
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Pozměňovací návrh 221
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Funkční období ředitele je pětileté. 
V průběhu devíti měsíců předcházejících 
konci tohoto období provede Komise 
vyhodnocení. Při něm Komise posuzuje 
především::

3. Funkční období výkonného ředitele je 
pětileté.

a) výkon ředitele,
b) úkoly a potřeby úřadu v nadcházejících 
letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 –pododstavec 1

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 a pouze 
v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami BERT.

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 –pododstavec 1

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 a pouze 
v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami BERT.

Or. en

Odůvodnění

Výkonný ředitel je starší člen personálu a jeho znovujmenování by nemělo záviset na 
iniciativě Komise.

Pozměňovací návrh 224
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropský parlament a Rada mohou 
ředitele vyzvat k předložení zprávy o plnění 
jeho povinností.

(6) Evropský parlament a Rada mohou 
uložit výkonnému řediteli, aby předložil 
zprávu o plnění jeho povinností. Bude-li to 
třeba, odpovědný výbor v Evropském 
parlamentu může požádat výkonného 
ředitele, aby před tento výbor předstoupil 
a odpověděl na otázky jeho poslanců.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 225
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ředitel odpovídá za zastupování úřadu 
a je pověřen jeho řízením.

1. Výkonný ředitel odpovídá za řízení 
BERT v souladu s pravomocemi 
svěřenými radou regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Výkonný ředitel může být oprávněn radou regulačních orgánů, aby zastupoval BERT. Rada 
regulačních orgánů je nicméně orgánem, který bude BERT zastupovat v první instanci.

Pozměňovací návrh 226
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ředitel odpovídá za zastupování úřadu
a je pověřen jeho řízením.

1. Výkonný ředitel může být oprávněn 
radou regulačních orgánů, aby 
zastupoval. BERT v konkrétních 
záležitostech, a je pověřen jeho řízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Výkonný ředitel připravuje program 
rady regulačních orgánů. Práce rady 
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hlasovacího práva. regulačních orgánů se účastní bez 
hlasovacího práva.

Or. en

Odůvodnění

Výkonný ředitel by měl připravovat, nikoli stanovovat program zasedání. Stanovení programu 
je úkolem, který by měl provést předseda.

Pozměňovací návrh 228
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ředitel přijímá stanoviska, doporučení 
a rozhodnutí podle článků 4 až 23 se 
souhlasem rady regulačních orgánů. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výkonný ředitel by měl být starší člen personálu s provozními pravomocemi v rámci BERT, 
odpovědný radě regulačních orgánů. Toto ustanovení je dědictvím návrhu Komise 
o Evropském úřadu pro trh elektronických komunikací a není v souladu s návrhem o BERT.

Pozměňovací návrh 229
Fiona Hall

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. Výkonný ředitel odpovídá za dohled nad 
prováděním ročního pracovního programu 
BERT pod vedením rady regulačních 
orgánů.
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Or. en

Odůvodnění

Výkonný ředitel by měl být starší člen personálu s provozními pravomocemi v rámci BERT. 
Řádné provádění by nemělo být odpovědností rady regulačních orgánů. Odpovědností 
výkonného ředitele by mělo být dohlížet na proces.

Pozměňovací návrh 230
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Ředitel každoročně vypracuje návrh 
výroční zprávy o činnosti úřadu, která 
obsahuje část týkající se regulačních 
činností úřadu a část týkající se finančních 
a správních záležitostí.

8. Výkonný ředitel každoročně vypracuje 
návrh výroční zprávy o činnosti BERT, 
která obsahuje část týkající se regulačních 
činností BERT a část týkající se finančních 
a správních záležitostí.

Or. en

Odůvodnění

Činnosti BERT budou zahrnovat nikoli pouze poskytování poradenství/konzultace Komisi, ale 
také rozvoj společných stanovisek a osvědčených postupů a sdílení odborných znalostí mezi 
těmi, kdo ho tvoří, tedy vnitrostátními regulačními orgány. Výraz regulační má širší význam a 
zachycoval by široký okruh činností.

Pozměňovací návrh 231
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Pokud jde o zaměstnance úřadu, 
vykonává ředitel pravomoci stanovené
v čl. 49 odst. 3.

9. Pokud jde o zaměstnance BERT, může 
rada regulačních orgánů delegovat na 
výkonného ředitele výkon pravomocí 
stanovených v čl. 49 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 232
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) z poplatků za služby poskytované 
úřadem;

a) třetina jeho ročního objemu finančních 
prostředků bude uhrazena přímo v podobě 
subvence Společenství, v rámci příslušné 
kapitoly rozpočtu ES, jak stanoví 
rozpočtový orgán v souladu s bodem 47 
meziinstitucionální dohody ze dne 
6. května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení1;

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

b); dvě třetiny jeho ročního příjmu budou 
pocházet z přímých příspěvků 
vnitrostátních regulačních orgánů. 
Členské státy jsou povinny zajistit, aby 
byly vnitrostátní regulační orgány 
vybaveny adekvátními finančními a 
lidskými zdroji k provedení úkolů, jimiž je 
pověřuje BERT, a k tomu, aby byly 
schopny BERT řádně financovat. Členské 
státy by měly určit rozpočtovou položku, 
kterou musí vnitrostátní regulační orgány 
z tohoto pohledu využívat s cílem 
zajišťovat zdroje k financování BERT z e 
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 
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členských států nebo jejich regulačních 
orgánů.

_____________________
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda ve znění 
rozhodnutí 2008/29/ES Evropského parlamentu a 
Rady (Úř. věst L 6, 10.1.2008, s. 7).

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjmy úřadu sestávají: 1. Příjmy BERT sestávají:

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);

a) z dotace Společenství uvedené 
v souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství;

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.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 234
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Struktura financování navrhovaného evropského úřadu je mimořádně nevhodná, vzhledem 
k nutnosti toho, aby byl úřad nezávislý. Možnost dobrovolných příspěvků ze strany členských 
států, vnitrostátních regulačních úřadů nebo dokonce třetích stran (darů!) vede ke značnému 
riziku jednostranného vlivu hlavně ze strany bohatých dárců. Každé regulační rozhodnutí tedy 
musí být s ohledem na to podrobeno kontrole. A veřejnost by přijala velmi neurčitý názor na 
takový mechanismus.

Pozměňovací návrh 235
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Struktura financování navrhovaného evropského úřadu je mimořádně nevhodná, vzhledem 
k nutnosti toho, aby byl úřad nezávislý. Možnost dobrovolných příspěvků ze strany členských 
států, vnitrostátních regulačních úřadů nebo dokonce třetích stran (darů!) vede ke značnému 
riziku jednostranného vlivu hlavně ze strany bohatých dárců. Každé regulační rozhodnutí tedy 
musí být s ohledem na to podrobeno kontrole. A veřejnost by přijala velmi neurčitý názor na 
takový mechanismus.
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Pozměňovací návrh 236
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré příjmy a výdaje úřadu jsou 
předmětem prognózy na každý rozpočtový
rok, který se shoduje s kalendářním rokem, 
a jsou zaneseny do jeho rozpočtu.

4. Veškeré příjmy a výdaje jsou předmětem 
prognózy na každý rozpočtový rok, který 
se shoduje s kalendářním rokem, a jsou 
zaneseny do jeho rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Organizační a finanční struktura bude 
přezkoumána ke dni 1. lednu 2014.

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
David Hammerstein

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Informace vyžadovaná podle 
odstavce 1 se může týkat dokumentace pro 
účely zajištění interoperability mezi dvěma 
různými elektronickými systémy nebo 
sítěmi, aby byla možná komunikace a 
výměna datového obsahu mezi nimi.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na poskytování dokumentace související s propojitelností.

Pozměňovací návrh 240
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může podnikům uložit finanční 
sankce, pokud neposkytnou informace 
podle článku 41. Sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
David Hammerstein

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Úřad případně vydá zřeknutí se práv 
ohledně významného patentového nároku 
na evropské normy, kde je oprávněné 
zabránit zneužití patentu třetí stranou, 
například pokud nebyla věnována 
pozornost standardního subjektu a trhů 
známému patentu nebo známé nevyřízené 
patentové žádosti před rozšířením 
evropské normy na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Nástroj, jehož cílem je bojovat proti „ponorkovému patentování“ norem v oblasti 
komunikací, které je velkým nebezpečím pro důvěru na trhu – jedná se o provádění čl. 8 odst. 
2 a článku 30 dohody TRIPS. Srovnej také ostružinový případ RIM, kde zasahovala vláda 
Spojených států.

Pozměňovací návrh 242
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jsou-li na základě tohoto článku 
uloženy sankce, zveřejní úřad názvy 
příslušných podniků a částky a důvody 
uložených finančních sankcí.

3. Komise bude vyžadovat pozornost 
podniků v případě, že nedodrží požadavky 
na předávání informací stanovené 
v článku 41. Případně, na žádost BERT, 
Komise může zveřejnit názvy těchto 
podniků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 243
David Hammerstein

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Audiovizuální kontinuální a 
záznamové služby budou prováděny 
technologicky neutrálním způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Kontinuální a audiovizuální záznamy budou zpřístupněny k zajištění maximální 
transparentnosti.

Pozměňovací návrh 244
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí přijímaná úřadem v souladu 
s článkem 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 
mohou být předmětem stížnosti veřejnému 
ochránci práv nebo řízení před Soudním 
dvorem v souladu s podmínkami 
stanovenými v článcích 195 a 230 
Smlouvy.

3. Rozhodnutí přijímaná BERT v souladu 
s článkem 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 
mohou být předmětem stížnosti veřejnému 
ochránci práv nebo řízení před Soudním 
dvorem v souladu s podmínkami 
stanovenými v článcích 195 a 230 
Smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Mary Honeyball

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 BERT umožní 
dočasně zaměstnat odborníky 
z jednotlivých členských států.

Or. en

Odůvodnění

BERT by měl mít možnost čerpat výhody z odborných znalostí při vnitrostátních regulačních 
orgánech.

Pozměňovací návrh 246
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Počet zaměstnanců BERT bude 
nejvýše třicet.

Or. en

Odůvodnění

BERT by měl mít útlou strukturu.
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Pozměňovací návrh 247
Pilar del Castillo Vera

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 BERT. Toto hodnocení zahrnuje 
výsledky dosažené BERT 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 se 
předá Evropskému parlamentu a Radě. 
Evropský parlament poskytne stanovisko 
ke zprávě Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří let od skutečného zahájení činnosti 
BERT zanikne, ledaže by Evropský 
parlament, Rada a Komise zjistily, že 
podmínky na trhu nedosáhly takového 
vývoje, kdy by existence regulačního 
orgánu již nebyla nutná. V tomto ohledu 
Komise zveřejní zprávu, ve které zhodnotí 
podmínky na trhu a předpoví další 
tendence. Příslušná zpráva a případné 
průvodní legislativní návrhy se předají
zavčas Evropskému parlamentu a Radě.
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Pozměňovací návrh 249
Erika Mann

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K 1. lednu 2014 bude proveden přezkum, 
jehož cílem je vyhodnotit, zda bude 
zapotřebí prodloužit mandát BERT. 
V případě, že prodloužení je odůvodněné, 
přezkoumají se rozpočtová a procesní 
pravidla a také lidské zdroje.

Or. en

Odůvodnění

Přezkum je nezbytný, než bude rozhodnuto o budoucích vyhlídkách BERT.
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