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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podporuje ustavení štíhlejší, účinnější organizace  
zakotvené do evropského právního systému.
Nový název, útvar evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací (BERT) by 
naznačil mírný posun v charakteru organizace a odráží skutečnost, že BERT se skládá ze 
zástupců vnitrostátních regulačních orgánů (NRA). Tento subjekt by nedisponoval 
pravomocemi útvaru, ale zůstal by zakotven v evropském právním systému.
Posilování decentralizovaného charakteru nařízení

Revidované znění nařízení má za cíl poskytnout uspořádání, které nebude v rozporu 
s dlouhodobým cílem nahradit regulace ex ante předpisy o hospodářské soutěži a zajistí, že 
nařízení o elektronických komunikacích v Evropě jsou založeny na decentralizovaném 
systému nezávislých regulačních orgánů, ve kterých rozhodující úlohu hrají vnitrostátní 
regulační orgány.
Nejvyšším rozhodujícím orgánem BERT by byla rada regulačních orgánů. Rada regulačních 
orgánů se skládá z vnitrostátních regulačních orgánů1 a předsedá jí jeden z členů jmenovaný 
radou regulačních orgánů na období jednoho roku. Rada regulačních orgánů přijímá veškerá 
rozhodnutí vztahující se k činnostem BERT kvalifikovanou (dvoutřetinovou) většinou. 
Nebyla ustavena žádná správní rada, jak bylo plánováno v návrzích Komise.

Zlepšená pravidla řízení za účelem zajištění výkonného a včasného regulačního rozhodování
Byla by ustavena výkonná rada, která by se skládala z maximálního počtu pěti členů (tj. 
předseda pro současný rok, předsedové z předchozího a budoucí roku působící jako 
místopředsedové a dva dodateční členové jmenovaní radou regulačních orgánů.) Výkonná 
rada je odpovědná za strategické řízení BERT a poskytuje poradenství a pokyny výkonnému 
řediteli při plnění jeho/jejích úkolů.

Výkonný ředitel je odpovědný za řízení a každodenní provozní záležitosti BERT a řídí se 
pokyny výkonné rady. Výkonný ředitel je jmenován radou regulačních orgánů na funkční 
období tří let (které může být jednou prodlouženo). 
Útvar BERT by měl pracovat pod vedením výkonného ředitele. Pro řešení regulačních 
záležitostí se bude skládat z 15 národních odborníků dočasně přidělených vnitrostátními 
regulačními orgány a 15 úředníků evropských Společenství. Maximální počet zaměstnanců by 
neměl přesáhnout 40. Tento počet znamená značný pokles v porovnání s údaji o počtu 
zaměstnanců předložených Evropským úřadem pro trh elektronických komunikací (EECMA).

Aby bylo možné těžit ze zkušeností vnitrostátních regulačních orgánů, zřídil by BERT 
pracovní skupiny odpovědné za klíčové regulační záležitosti vztahující se k jeho práci, 
v rámci kterých by zástupci vnitrostátních regulačních orgánů pracovali společně se zástupci 
BERT.

Povinnosti zaměřené na posílení jednotných regulačních činností
BERT by měl na starosti pět klíčových otázek:

                                               
1 Rada regulačních orgánů by také zahrnovala zástupce z EFTA, přistupujících zemí a Komise avšak bez 
volebního práva v pozici pozorovatele.
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 přispívat k jednotnosti uplatňování nápravných prostředků v členských státech 
prostřednictvím posílené úlohy v postupu článku 7,

 přijímat společné regulační postoje, k nimž by s maximální péčí musely 
přihlédnout vnitrostátní regulační orgány;

 sdělit Komisi názor týkající se rozborů nadnárodních trhů;

 poskytnout poradenství v oblasti záležitostí politiky spektra celoevropského 
zájmu (včetně RSPG (Skupina pro politiku rádiového spektra)/RSC(Výbor pro 
rádiové spektrum));

 mezinárodní koordinace a spolupráce.
Dále by BERT plnil specifické správní, registrační a sledovací povinnosti spojené s 
celoevropskými otázkami (podobně jako bylo plánováno pro EECMA), zejména povinnosti 
přispívající ke zvýšení povědomí spotřebitelů do té míry, aby se tyto povinnosti nestřetávaly s 
pravidly delegace platnými pro Komisi s výjimkou těch, jež se vztahují k záležitostem 
bezpečnosti sítí.

Rozpočet BERT by byl spolufinancován z rozpočtu EU a z příspěvků přímo od členských 
států (prostřednictvím vnitrostátních regulačních orgánů). Byl by ustaven rozpočtový výbor 
složený ze zástupců Parlamentu, Rady a Komise, který by schválil část rozpočtu BERT 
navrhované k financování z fondů Společenství. Použití financování ze zdrojů Společenství 
podléhá schvalování a sledování Parlamentem a Radou a Parlament uděluje absolutorium za 
plnění rozpočtu.

Roční pracovní program BERT by byl dokončen po konzultaci s Komisí a byl by předložen 
Parlamentu a Radě.

Výroční zpráva by byla předložena Komisi, Radě a Parlamentu.
Předseda může být každoročně vyzván, aby se účastnil slyšení před příslušným výborem 
Evropského parlamentu a Rady, kde by podal zprávu o záležitostech týkajících se činnosti 
útvaru BERT.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 

1. Zřizuje se útvar evropských regulačních 
orgánů v oblasti telekomunikací (BERT) 
(„útvar“), jehož povinnosti jsou stanoveny 
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nařízení. v tomto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Útvaru by měl být udělen takový nový název, jenž v sobě obsahuje přítomnost regulačních 
orgánů v něm.

Pozměňovací návrh 2

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. Útvar 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 to plněním úkolů 
vyjmenovaných v kapitolách II a III.

Or. en

Odůvodnění

Nový název naznačuje změnu zásadních funkcí. Odkazy o povinnostech spojených s 
bezpečností sítí a informací by měly být odstraněny vzhledem k tomu, že BERT by takové 
funkce nepřevzal.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 - odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Cíli a úkoly úřadu nejsou dotčeny 
pravomoci členských států v oblasti 

5. V žádném případě nejsou cíli a úkoly
útvaru dotčeny činnosti týkající se veřejné 
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bezpečnosti sítí a informací, které 
nespadají do oblasti působnosti Smlouvy o 
ES, zejména pravomoci uvedené v hlavě V 
a VI Smlouvy o Evropské unii. V žádném 
případě nejsou cíli a úkoly úřadu dotčeny 
činnosti týkající se veřejné bezpečnosti, 
obrany, dále činnosti státu v oblasti 
trestního práva a státní bezpečnosti, včetně 
hospodářského blahobytu státu, souvisí-li 
taková činnost s otázkami státní 
bezpečnosti.

bezpečnosti, obrany, dále činnosti státu v 
oblasti trestního práva a státní bezpečnosti, 
včetně hospodářského blahobytu státu, 
souvisí-li taková činnost s otázkami státní 
bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění
Také v případě tohoto pozměňovacího návrhu naznačuje nový název změnu zásadních funkcí; 
Odkazy o povinnostech spojených s bezpečností sítí a informací by měly být odstraněny 
vzhledem k tomu, že BERT by takové funkce nepřevzal.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 3 - písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) rozvíjet společná stanoviska, pokyny 
a osvědčené postupy pro zavádění 
regulačních nápravných opatření na 
vnitrostátní úrovni a sledovat jejich 
zavádění v členských státech;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh má za cíl zdůraznit úlohu BERT zvýšit jednotnost 
nápravných prostředků prostřednictvím poskytování poradenství vnitrostátním regulačním 
orgánům a sledováním jejich zavádění. 
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Pozměňovací návrh 5

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 vnitrostátním regulačním 
orgánům poradenství v regulačních 
otázkách;

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelům spolu s ostatními účastníky trhu by mělo být útvarem poskytováno poradenství.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 - písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) přijímá jednotlivá rozhodnutí ohledně 
udělování práv na užívání čísel 
evropského telefonního číslovacího 
prostoru (ETNS);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
BERT nemůže přijímat rozhodnutí v oblasti čísel evropského telefonního číslovacího prostoru 
(ETNS), protože tyto pravomoci jsou vyhrazeny Komisi. S ohledem na pravděpodobně malý 
počet těchto postupů také není odůvodněné a přiměřené zadávat subdodavatelské zakázky 
agentuře.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 - písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) je Komisi nápomocen při výběru 
podniků, jimž mají být udělena práva 
na užívání rádiových frekvencí a čísel;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

BERT by poskytoval poradenství ohledně povinností vztahujících se k frekvencím (podobně 
jako v jakýchkoli jiných otázkách, včetně postupů podle článku 7) Komisi, a také dalším 
příslušným orgánům tak, aby mohly své povinnosti plnit účinněji. BERT by také nepřevzal 
současné postupy od Komise (jež jsou popsány slovem „být nápomocen“), vzhledem k tomu, 
že jsou tyto postupy vyhrazeny Komisi a s ohledem na pravděpodobný malý počet těchto 
postupů také není odůvodněné a přiměřené zadávat subdodavatelské zakázky agentuře.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 - písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) vybírá a rozděluje poplatky za práva 
na užívání rádiových frekvencí a čísel;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

BERT nemůže vybírat a rozdělovat poplatky za práva na užívání vzhledem k tomu, že 
nepřevezme povinnost provádět současný licenční postupy. A opět – s ohledem na 
pravděpodobný malý počet těchto řízení také není odůvodněné a přiměřené zadávat 
subdodavatelské zakázky agentuře.

Pozměňovací návrh 10

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 útvar
stanoviska Komisi a vnitrostátním 
regulačním orgánům ke všem otázkám 
týkajícím se elektronických komunikací.
Útvar může také ze své vlastní iniciativy 
vydávat stanoviska Komisi nebo 
vnitrostátním regulačním orgánům ke 
všem otázkám týkajícím se elektronických 
komunikací.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.
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Pozměňovací návrh 11

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. Útvar zejména přispívá k 
harmonizovanému uplatňování ustanovení 
rámcové směrnice a zvláštních směrnic, a 
to tím, že je Komisi nápomocen při 
přípravě doporučení nebo rozhodnutí nebo 
technických prováděcích opatření, jež má 
Komise přijmout v souladu s článkem 19 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).
Útvar bude v tomto směru také 
nápomocen Evropskému parlamentu ve 
vztahu k jakémukoli šetření nebo právním 
předpisům v rámci rozsahu jeho funkcí.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 3 - písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) bezpečnost a integritu veřejných sítí a 
služeb elektronických komunikací včetně 
otázek spojených s narušením bezpečnosti 
a/nebo integrity v souladu s článkem 13a 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) 
a článkem 4 směrnice 2002/58/ES 
(směrnice o soukromí a elektronických 
komunikacích);

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 13

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);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 14

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);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 3 - písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(p) v souladu s články 6a a 6b směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice):

vypouští se

i) harmonizované podmínky týkající se 
práv na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel; 
ii) změny či odejmutí práv na užívání 
vydaných na koordinovaném či 
harmonizovaném základě;
iii) výběr podniků, jimž by mohla být 
udělena individuální práva na užívání 
frekvencí nebo čísel pro účely poskytování 
služeb, které mají přeshraniční potenciál.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 3 - písm. p a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(pa) poskytování poradenství RSPG 
(skupina pro politiku rádiového spektra) 
a/nebo RSC (výboru pro rádiové 
spektrum) nebo podle potřeby jiným 
orgánům oblasti záležitostí týkajících 
se rozsahu odpovědností útvaru, pokud 
mají tyto záležitosti dopad nebo jsou 
dotčeny řízením spektra.

Or. en
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Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise s maximální péčí přihlédne ke 
stanoviskům předloženým útvarem a 
veřejně objasní jakým způsobem je vzala
v úvahu.

Or. en

Odůvodnění

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. 
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Konzultace útvaru ve věci vymezení a 
analýzy vnitrostátních trhů. 
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1. Komise informuje úřad v případech, kdy 
jedná podle čl. 7 odst. 4 a 8 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).

1. Komise informuje útvar v případech, 
kdy jedná podle čl. 7 odst. 4 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 5- odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad předloží Komisi stanovisko k 
návrhu opatření do čtyř týdnů od 
okamžiku, kdy je o opatření informován.
Stanovisko obsahuje podrobnou a 
objektivní analýzu toho, zda návrh opatření
představuje překážku pro jednotný trh a 
zda je slučitelný s právními předpisy 
Společenství, a zejména s cíli uvedenými 
v článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice). Úřad případně určí, jak by měl 
být návrh opatření změněn, aby se zaručilo, 
že je uvedených cílů co nejúčinněji 
dosaženo.

2. Komise si vyžádá od útvaru stanovisko 
k návrhu opatření do čtyř týdnů od 
okamžiku, kdy je o opatření informován.
Stanovisko obsahuje podrobnou a 
objektivní analýzu toho, zda návrh opatření 
představuje překážku pro jednotný trh a 
zda je slučitelný s právními předpisy 
Společenství, a zejména s cíli uvedenými 
v článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice). Případně Komise požádá útvar,
aby určil, jak by měl být návrh opatření 
změněn, aby se zaručilo, že je uvedených 
cílů co nejúčinněji dosaženo.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úřad poskytuje Komisi na žádost 3. Komise může požádat útvar, aby jí 
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veškeré dostupné informace nutné k plnění 
úkolů podle odstavce 2.

poskytl veškeré dostupné informace nutné
k plnění úkolů podle odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Zmínka o nápravných  opatřeních byl z tohoto ustanovení odstraněn, aby bylo vyjádřeno naše 
přesvědčení, že právo veta Komise by nemělo být rozšířeno na nápravná opatření. Avšak jak 
již bylo zmíněno výše v souvislosti s článkem 4, domníváme se, že BERT může vykonávat 
úlohu, která by také měla být zohledněna v příslušných pozměňovacích návrzích rámcové 
směrnice.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6
Přezkumy vnitrostátních trhů prováděné 

úřadem

vypouští se

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.
2. Úřad může případně před vydáním 
stanoviska pro Komisi konzultovat 
příslušné vnitrostátní orgány na ochranu 
hospodářské soutěže.
3. Úřad poskytuje Komisi na žádost 
veškeré dostupné informace nutné 
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k plnění úkolů podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Celý článek 6 by měl být vypuštěn vzhledem k tomu, že BERT nemá takové postavení, aby 
převzal povinnost provádění postupu analýzy trhu, protože nedisponuje příslušnými znalostmi 
místních poměrů, které jsou potřeba pro účinný postup.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise v souladu s čl. 15 odst. 4 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) 
stanovila nadnárodní trh, provede úřad ve 
spolupráci s vnitrostátními regulačními 
orgány v souladu s čl. 16 odst. 5 uvedené 
směrnice analýzu trhu a předloží Komisi 
příslušné stanovisko.

2. Pokud Komise v souladu s čl. 15 odst. 4 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) 
stanovila nadnárodní trh, může být útvar 
na požádání nápomocen vnitrostátním 
regulačním orgánům, které se v souladu 
s čl. 16 odst. 5 uvedené směrnice zabývají 
analýzou trhu a předloží Komisi příslušné 
stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud úřad dojde k závěru, že 
hospodářská soutěž na daném 
nadnárodním trhu není účinná, uvede 
ve stanovisku pro Komisi návrh opatření, 

vypouští se



PA\718429CS.doc 17/58 PE404.762v01-00

CS

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.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před vydáním stanoviska podle 
odstavců 1 nebo 3 konzultuje úřad 
vnitrostátní regulační orgány a 
vnitrostátní orgány na ochranu 
hospodářské soutěže a v souladu 
s článkem 42 tohoto nařízení uspořádá 
veřejnou konzultaci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 25

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 odstavce 1.
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Or. en

Odůvodnění

Na rozdíl od vnitrostátních trhů (kde by si vnitrostátní regulační orgány měly uchovat 
pravomoci pro příjímání opatření), je uznávána pravomoc Komise pro příjímání opatření ve 
vztahu k nadnárodním trhům. Avšak je neopodstatněné, nepřiměřené a také nepružné 
stanovovat určitý obsah a metodologii pro BERT s ohledem na stanoviska, která mají být 
předložena, zejména proto, že neexistuje precedens oblasti analýzy nadnárodních trhů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 8 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úřad může přijímat rozhodnutí ohledně 
udělování práv na užívání čísel 
evropského telefonního číslovacího 
prostoru (ETNS) v souladu s článkem 10 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Úřad rovněž odpovídá jménem členských 
států, jimž bylo přiděleno předčíslí 3883, 
za správu a rozvoj evropského telefonního 
číslovacího prostoru (ETNS).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jsou odstraněny odkazy na práva BERT činit rozhodnutí (viz také poznámky ke článku 3).

Pozměňovací návrh 27

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 

1. Na žádost nebo z vlastního podnětu
poskytuje útvar poradenství Komisi, 
Skupině pro politiku rádiového spektra 
(RSPG) a/nebo Výboru pro rádiové 
spektrum (RSC) nebo případně jinému 
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ekonomického hlediska. příslušnému orgánu ve vztahu rozsahu 
odpovědností, které mají dopad nebo jsou 
dotčeny užíváním rádiových frekvencí pro 
elektronické komunikace ve Společenství,
jakož i rozvíjí společné poradenství Komisi 
týkající se vymezování společných 
politických cílů uvedených v čl. 6 odst. 3 
rozhodnutí č. 676/2002/ES (rozhodnutí 
o rádiovém spektru) za případné úzké 
spolupráce s RSPG a RSC.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 10 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Na žádost nebo z vlastního podnětu
poskytuje útvar poradenství Skupině pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) a/nebo 
Výboru pro rádiové spektrum(RSC) nebo 
jinému příslušnému orgánu ve vztahu 
k jejich poradenství Komisi při 
vymezování společných politických cílů 
uvedených v čl. 6 odst. 3 rozhodnutí 
č. 676/2002/ES (rozhodnutí o rádiovém 
spektru), pokud spadají do odvětví 
elektronických komunikací.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.
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Pozměňovací návrh 29

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.

4. Útvar přispívá ke zprávám zveřejněným 
Komisí, RSPG, RSC nebo případně jiným 
příslušným orgánem o předpokládaném 
vývoji frekvencí v odvětví a politikách 
elektronických komunikací, v níž určí 
možné potřeby a výzvy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňující návrhy mají za cíl přesněji definovat úlohy BERT týkající se frekvencí a objasnit, 
že jeho zásadní úlohou je poskytovat poradenství nejenom Komisi, ale také konkrétním 
orgánům (RSC a RSPG), které mají již své dané povinnosti ve spojitosti s rádiovými 
frekvencemi. Orgánu BERT by neměly být udělovány povinnosti, které přísluší RSC a RSPG 
vzhledem k tomu, že by to vedlo neúčinnosti a zmatení pravomocí regulačních i frekvenčních. 
Jeho úloha by vůči těmto orgánům měla být spíše doplňková za účelem zajištění toho, aby cíle 
politiky elektronických komunikací byly jednotné ve všech příslušných orgánech činných 
v oblasti elektronické komunikace. 

Pozměňovací návrh 30

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 

1. Na žádost Komise a/nebo RSPG a RSC 
nebo jiných příslušných orgánů poskytne
útvar stanovisko k rozsahu a obsahu 
prováděcích opatření stanovených v článku 
6a směrnice 2002/20/ES (autorizační 
směrnice). Toto stanovisko může zahrnovat 
zejména posouzení provedené útvarem, 
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 
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Společenstvím a pro něž by takováto 
opatření byla přínosná.

mohly být poskytovány napříč 
Společenstvím a pro něž by takováto 
opatření byla přínosná.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 11 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se stanovisko úřadu podle 
odstavce 1 týká provádění společného 
výběrového řízení pro práva na užívání, 
které spadá do oblasti působnosti článku 
6b směrnice 2002/20/ES (autorizační 
směrnice), musí toto stanovisko zejména:

vypouští se

(a) určit služby elektronických 
komunikací, pro jejichž přeshraniční 
poskytování ve Společenství by bylo 
přínosné, kdyby byly použity frekvence 
nebo čísla, k nimž byla práva udělena na 
základě jediného postupu a jednotného 
souboru podmínek;
(b) určit čísla nebo číselné rozsahy, které 
by bylo možné pro takovéto služby použít;
(c) posoudit úroveň skutečné či 
potenciální poptávky po těchto službách 
ve Společenství a
(d) specifikovat omezení, která úřad 
považuje za vhodná, pokud jde o počet 
práv na užívání, která mají být 
prostřednictvím společného výběrového 
řízení nabídnuta, a postupy pro výběr 
podniků, jimž mají být tato práva udělena, 
a to případně s náležitým ohledem na 
zásady stanovené v článku 7 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice).
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Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 11 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na případnou žádost Komise úřad ve 
lhůtě uvedené v žádosti vysvětlí či doplní 
stanovisko vydané podle odstavce 1.

3. Na případnou žádost Komise nebo 
RSPG a/nebo RSC nebo jiného 
příslušného orgánu útvar ve lhůtě 
uvedené v žádosti vysvětlí či doplní 
stanovisko vydané podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

I když je v nejlepším zájmu vnitřního trhu, aby BERT přispíval ke snahám Komise o 
harmonizaci podmínek a postupů vztahujících se ke schvalování vydáváním stanovisek 
Komisi, jakékoli konkrétní požadavky ohledně obsahu takového stanoviska by bylo proti 
zásadě pružnosti a schopnosti BERT směřovat zkušenosti vnitrostátních regulačních orgánů 
účinným způsobem.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12
Návrh pro výběr podniků

vypouští se

V souladu s článkem 6b směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice) úřad:
(a) přijímá a zpracovává žádosti podniků 
o práva na užívání rádiových frekvencí a 
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čísel a vybírá správní a jiné poplatky 
uložené podnikům na základě společného 
výběrového řízení;
(b) provádí společné výběrové řízení a 
navrhuje podnik nebo podniky, jimž 
mohou být v souladu s uvedenými 
ustanoveními udělena individuální práva 
na užívání;
(c) předkládá Komisi zprávu 
s podrobnostmi o obdržených žádostech a 
s popisem posouzení těchto žádostí, 
přičemž určí podnik nebo podniky, které 
jsou nejvíce způsobilé pro udělení 
individuálních práv na užívání, a tento 
výběr odůvodní odkazem na výběrová 
kritéria stanovená v příslušném 
prováděcím opatření.

Or. en

Odůvodnění

BERT by neměl být zaměřen a být v takové pozici, aby hrál aktivní úlohu při provádění 
vyběrových řízení na úrovni Společenství vzhledem k tomu, že přenesení takových úkolů 
z Komise na BERT není ospravedlnitelné s ohledem na možný počet těchto řízení.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13
Odejmutí práv na užívání rádiových 

frekvencí a čísel udělených na základě 
společných řízení

vypouští se

Na žádost Komise předloží úřad Komisi 
stanovisko k odejmutí práv na užívání 
udělených na základě společných řízení 
stanovených v článku 6b směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice). V 
tomto stanovisku prověří, zda došlo 
k závažnému a opakovanému porušení 



PE404.762v01-00 24/58 PA\718429CS.doc

CS

podmínek spjatých správy na užívání.

Or. en

Odůvodnění

Celý článek 13 by měl být vypuštěn v souladu s připomínkami učiněnými k článkům 11 a 12. 

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14
Bezpečnost sítí a informací

vypouští se

Kromě úkolů uvedených v čl. 4 odst. 3 
písm. b) a čl. 19 odst. 4 a 5 přispívá úřad k 
rozvoji kultury bezpečnosti sítí a 
informací, zejména tím, že:
(a) usnadňuje spolupráci mezi Komisí a 
členskými státy při rozvoji společných 
metod k předcházení problémům v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací, k jejich 
řešení a odstraňování;
(b) poskytuje Komisi poradenství při 
výzkumných pracích v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací a ohledně účinného 
využívání technologií pro prevenci rizika a 
podporuje opatření pro posuzování rizika 
a interoperabilní řešení při řízení rizik a 
studie řešení v oblasti preventivního řízení 
v organizacích veřejného a soukromého 
sektoru a
(c) přispívá k úsilí Společenství o 
spolupráci se třetími zeměmi a případně 
s mezinárodními organizacemi s cílem 
posílit společný celkový přístup k otázkám 
bezpečnosti sítí a informací.

Or. en
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Odůvodnění

BERT by neměl úkoly a povinnosti vztahující se k otázkám bezpečnosti sítě. Sloučení ENISA s 
BERT by vedla ke zmatkům v cílech politiky, prioritách a řízení a dalším nepředvídatelným a 
zbytečným obtížím, ohrožujícím hladký průběh a účinnost reformovaného režimu.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15
Jednání z vlastního podnětu

vypouští se

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 
a 22.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je nadbytečné a mělo by být vypuštěno s ohledem na vylepšené znění článku 
4.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16
Výběr správních poplatků za služby 

poskytované úřadem

vypouští se

1. Postupem podle čl. 54 odst. 2 a na 
základě stanoviska úřadu stanoví Komise 
správní poplatky ukládané podnikům za 
služby poskytované úřadem. Tyto správní 
poplatky vybírá úřad.
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2. Správní poplatky jsou ukládány 
jednotlivým podnikům objektivním, 
průhledným a přiměřeným způsobem, 
který minimalizuje dodatečné správní 
náklady a související poplatky.
3. Správní poplatky uvedené v odstavci 1 
mohou pokrývat:
(a) správní náklady vzniklé úřadu při 
vedení výběrového řízení v souladu 
s článkem 12;
(b) vyřizování odvolání v souladu 
s článkem 34;
(c) správní náklady vzniklé úřadu při 
správě evropského telefonního číslovacího 
prostoru v souladu s článkem 8.
Veškeré poplatky se vyjadřují a hradí v 
eurech.
4. Výše správních poplatků se stanoví na 
takové úrovni, aby se zaručilo, že příjmy 
z těchto poplatků v zásadě dostačují ke 
krytí celkových nákladů na poskytnuté 
služby.
5. Úřad zveřejňuje roční přehled svých 
správních nákladů a poplatků. Na základě 
případného rozdílu mezi celkovou částkou 
poplatků a celkovými správními náklady 
předloží úřad Komisi stanovisko, v němž 
uvede vhodné úpravy těchto poplatků.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjadřuje, že BERT by neposkytoval služby, které by  mohly být důvodem 
k výběru správních poplatků.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17
Výběr a rozdělování poplatků za práva na 

užívání rádiových frekvencí a čísel a 
správních poplatků v rámci společného 

výběrového řízení

vypouští se

1. Pokud jsou v souladu s článkem 6b 
směrnice 2002/20/ES (autorizační 
směrnice) podnikům uloženy poplatky za 
práva na užívání rádiových frekvencí 
nebo čísel udělená na základě společného 
výběrového řízení, odpovídá úřad za výběr 
a rozdělení těchto poplatků. 
Poplatky za užívání úřad poté, co je přijal, 
rozdělí mezi příslušné členské státy a 
úřad, a to ve lhůtě a v poměru, jež stanoví 
Komise podle článku 6b směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice).
Pokud Komise lhůtu a poměr nestanoví, 
rozdělí se poplatky za užívání na základě 
počtu obyvatel jednotlivých členských 
států, které během posledního 
dokončeného roku před zahájením 
výběrového řízení udělily práva 
na užívání.
2. Úřad odpovídá za výběr a rozdělení 
správních poplatků uložených vybraným 
podnikům v návaznosti na společné 
výběrové řízení na práva na užívání 
frekvencí nebo čísel, aby se pokryly 
správní náklady vnitrostátních 
regulačních orgánů vzniklé při kontrole 
dodržování společných podmínek. 
Správní poplatky uvedené v prvním 
pododstavci úřad po přijetí rozdělí mezi 
příslušné vnitrostátní regulační orgány 
podle hodnot, které tyto orgány poskytly.

Or. en
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Odůvodnění

Tento článek se vypouští celý z toho důvodu, aby bylo zřejmé, že BERT by nebyl zahrnut do 
výběru a rozdělování poplatků za práva na užívání a správních poplatků.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 19 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na politiku Společenství v 
oblasti elektronických komunikací 
podporuje úřad výměnu informací mezi 
členskými státy navzájem a mezi 
členskými státy, vnitrostátními regulačními 
orgány a Komisí o situaci a vývoji 
regulačních činností týkajících se sítí a 
služeb elektronických komunikací včetně 
bezpečnosti sítí a informací.

1. S ohledem na politiku Společenství v 
oblasti elektronických komunikací 
podporuje útvar výměnu informací mezi 
členskými státy navzájem a mezi 
členskými státy, vnitrostátními regulačními 
orgány a Komisí o situaci a vývoji 
regulačních činností týkajících se sítí a 
služeb elektronických komunikací včetně 
bezpečnosti sítí a informací.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 40

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 ve všech 
otázkách týkajících se elektronických 
komunikací.

Or. en
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Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 19 - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Úřad shromažďuje náležité informace, 
a to zejména v souladu s článkem 13a 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), 
pro analýzu stávajících a vznikajících 
nebezpečí. Zejména analyzuje na evropské 
úrovni ta nebezpečí, která mohou mít vliv 
na odolnost a dostupnost sítí 
elektronických komunikací a na pravost, 
integritu a důvěrnost informací, které tyto 
sítě zpřístupňují a předávají, a výsledky 
analýzy poskytuje členským státům a 
Komisi. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 19 - odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Úřad přispívá ke zvyšování povědomí a 
k dostupnosti včasných, objektivních 
a úplných informací, včetně informací o 
otázkách bezpečnosti sítí a informací, pro 
všechny uživatele, mimo jiné podporou 
výměny současných osvědčených postupů,
včetně metod varování uživatelů, a 
slaďováním iniciativ veřejného a 

5. Úřad přispívá ke zvyšování povědomí a 
k dostupnosti včasných, objektivních 
a úplných informací, včetně informací o 
otázkách bezpečnosti sítí a informací, pro 
všechny uživatele, mimo jiné podporou 
výměny současných osvědčených postupů, 
a slaďováním iniciativ veřejného a 
soukromého sektoru.
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soukromého sektoru.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely plánování a příspěvků na zdroje by měly být povinnosti vztahující se ke školení 
v podsekci 2 písm. c) definovány restriktivněji. Podsekce 4 je vypuštěna celá a podsekce 5 je 
vypuštěna částečně a to tak, aby odrážela zrušení povinností vztahujících se k bezpečnosti sítí.

Pozměňovací návrh 43

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. Útvar 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.
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, budou zveřejněny na 
internetových stránkách útvaru ve 
spotřebitelům snadno přístupné formě.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy ukazují na změnu v zaměření se na ochranu spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad má Útvar má
(a) správní radu, a) radu regulačních orgánů,

(b) radu regulačních orgánů, b) výkonnou radu,
(c) ředitele c) výkonného ředitele

(d) hlavního úředníka pro bezpečnost sítí,
(e) stálou skupinu zastoupených zájmů, e) stálou skupinu zastoupených zájmů,

(f) odvolací senát.

Or. en

Změna správní rady na „radu regulačních orgánů“ ve článcích 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 46 
a 49.

Změna „rady regulačních orgánů“ na „výkonnou radu“ ve článcích:  28, 30 a 37

Změna ředitele na „výkonného ředitele“ ve článcích: 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 44, 45 a 46 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží podstatnou změnu ve struktuře řízení a ruší pozice a orgány 
(hlavní úředník pro bezpečnost sítí a odvolací senát), které se staly irelevantními a zbytečné 
s ohledem na pozměňovací návrhy předložené ve článku 3.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 25 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada vypouští se
1. Správní rada se skládá z dvanácti 
členů. Šest z nich jmenuje Komise a šest 
Rada. Členové správní rady musí být 
jmenováni tak, aby byly zajištěny nejvyšší 
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úroveň odborné způsobilosti a nezávislosti 
a velký rozsah odpovídajících odborných 
znalostí. Funkční období je pětileté a lze 
ho jednou prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 25 - odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Rada regulačních orgánů má status 
pozorovatele a skládá se z jednoho člena z 
každého členského státu, přičemž tento 
člen je současně vedoucím nezávislého 
vnitrostátního regulačního orgánu 
odpovídajícího v daném členském státě za 
každodenní uplatňování zákonného 
rámce. Komise, jakož i představitelé 
vnitrostátních regulačních orgánů států 
ESVO a přistupujících zemí, budou mít 
statut pozorovatele..

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 25 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada ze svých členů jmenuje
svého předsedu a místopředsedu.

2. Rada regulačních orgánů ze svých 
členů zvolí svého předsedu a další členy 
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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.

výkonné rady. Předseda bude zvolen na 
období jednoho roku. Před funkčním 
obdobím předsedy bude předseda nejdříve 
rok ve funkci místopředsedy. Tato osoba 
bude též ve funkci místopředsedy v roce 
následujícím po jejím funkčním období
jako předseda.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 48

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, pokud toto nařízení 
neurčí jinak.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 25 - odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý člen má jeden hlas. Jednací řád 
podrobněji popisuje postup při hlasování, 
zejména podmínky, za jakých může jeden 
člen jednat jménem jiného člena, a 
případně rovněž pravidla upravující 

5. Každý člen má jeden hlas.
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schopnost usnášení.

Or. en

Odůvodnění

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 26 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 29 
odst. 2 po poradě s radou regulačních 
orgánů ředitele.

1. Rada regulačních orgánů v souladu 
s čl. 29 odst. 2 zvolí svého výkonného
ředitele.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 26 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 31 
odst. 2 po poradě s ředitelem hlavního 

vypouští se
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úředníka pro bezpečnost sítí.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 26 - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada regulačních orgánů přijme veškerá 
rozhodnutí vztahující se k výkonu činností 
útvaru stanovených v článku 3.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 26 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 27 
odst. 1 členy rady regulačních orgánů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 26 - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 33 
odst. 1 členy odvolacího senátu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 55

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 v souladu s čl. 28 
odst. 3 po poradě s Komisí a po schválení 
radou regulačních orgánů pracovní 
program útvaru pro nadcházející rok a 
předá jej Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi. Pracovní program se přijme, aniž 
je tím dotčen roční rozpočtový proces.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.
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Pozměňovací návrh 56

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

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 26 - odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Správní rada přijme výroční zprávu o 
činnosti úřadu a do 15. června ji předá 
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Účetnímu dvoru. Jak se stanoví 
v čl. 28 odst. 4, obsahuje tato zpráva 
nezávislou část schválenou radou 
regulačních orgánů týkající se regulačních 
činností úřadu během příslušného roku.

11. Rada regulačních orgánů přijme 
výroční zprávu o činnosti útvaru a do 15. 
června ji předá Evropskému parlamentu, 
Radě, Komisi, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Účetnímu dvoru. Jak se stanoví v čl. 28 
odst. 4, obsahuje tato zpráva nezávislou 
část schválenou radou regulačních orgánů 
týkající se regulačních činností útvaru
během příslušného roku včetně opatření 
přijatých za účelem podpory povědomí 
spotřebítelů.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 26 - odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Správní rada přijme svůj jednací řád. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že správní rada by byla odstraněna z řídící struktury, její úkoly a povinnosti 
byly převzaty radou regulačních orgánů tak, aby úkoly a povinnosti začleněné do návrhu 
Komise týkající se správní rady a rady regulačních orgánů by byly sloučeny do jednoho 
orgánu. Seznam úkolů je rozpracován tak, aby odrážel skutečnost, že BERT by nemohl 
přijímat rozhodnutí (a vybírat poplatky za svůj postup) a nepřevezme povinnosti vztahující se 
k bezpečnosti sítí.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 26 - odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Správní rada předkládá Komisi 
stanovisko ke správním poplatkům, které 
může úřad vybírat od podniků při 
provádění úkolů podle článku 16.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že správní rada by byla odstraněna z řídící struktury, její úkoly a povinnosti 
by byly převzaty radou regulačních orgánů tak, aby úkoly a povinnosti začleněné do návrhu 
Komise týkající se správní rady a rady regulačních orgánů by byly sloučeny do jednoho 
orgánu. Seznam úkolů je rozpracován tak, aby odrážel skutečnost, že BERT by nemohl 
přijímat rozhodnutí ( a vybírat poplatky za svá řízení/postupy) a nepřevezme povinnosti 
vztahující se k bezpečnosti sítí.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 27 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada regulačních orgánů vypouští se
1. Rada regulačních orgánů je tvořena 
jedním členem z každého členského státu, 
přičemž tento člen je současně vedoucím 
nezávislého vnitrostátního regulačního 
orgánu odpovídajícího v daném členském 
státě za každodenní uplatňování 
předpisového rámce, a dále ředitelem a 
jedním zástupcem Komise bez hlasovacího 
práva. Vnitrostátní regulační orgány 
jmenují jednoho náhradníka za každý 
členský stát. 

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 27 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předsedou rady regulačních orgánů je
ředitel.

2. Výkonná rada se skládá z maximálního 
počtu pěti členů, z nichž dva jsou 
místopředsedové rady regulačních orgánů
a jedním  je předseda rady regulačních 
orgánů. Schůze výkonné rady svolává 
předseda.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.
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Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 27 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada regulačních orgánů zvolí ze svých 
členů svého místopředsedu. 
Místopředseda nahradí předsedu, pokud 
tento nemůže plnit své povinnosti.
Funkční období místopředsedy je dva a
půl roku a lze ho prodloužit. V každém 
případě však funkční období 
místopředsedy skončí v okamžiku 
ukončení jeho členství v radě regulačních 
orgánů.

3. Jeden z místopředsedů nahradí 
předsedu, pokud tento nemůže plnit své 
povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 27 - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rada regulačních orgánů se usnáší
prostou většinou svých členů. Kromě 
ředitele a zástupce Komise má každý člen 
nebo náhradník jeden hlas.

4. Pokud nebude tímto nařízením 
stanoveno jinak, výkonná rada se bude 
usnášet prostou většinou. Každý člen 
výkonné rady má jeden hlas. V případě 
nerozhodného počtu hlasů je rozhodující 
hlas předsedy.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s dalším pozměňovacím návrhem, který se vztahuje k tomuto článku.
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 27 - odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Rada regulačních orgánů jedná při 
plnění úkolů, které jsou jí tímto nařízením 
svěřeny, nezávisle a nevyžaduje ani 
nepřijímá pokyny od žádné vlády 
členského státu ani od žádné strany hájící 
veřejný nebo soukromý zájem.

6. Útvar, ať už prostřednictvím rady
regulačních orgánů nebo výkonné rady
jedná při plnění úkolů, které jsou jí tímto 
nařízením svěřeny, nezávisle a nevyžaduje 
ani nepřijímá pokyny od žádné vlády 
členského státu ani od jakékoli strany 
hájící veřejný nebo soukromý zájem.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy odráží skutečnost, že zatímco rada regulačních orgánů by převzala 
úkoly a povinnosti správní rady, byla by ustavena výkonná rada skládající se z omezeného 
počtu členů zvolených z členů rady regulačních orgánů (včetně předsedy a dvou 
místopředsedů).

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 27 - odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Služby sekretariátu pro radu 
regulačních orgánů zajistí úřad.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy odráží skutečnost, že zatímco rada regulačních orgánů by převzala 
úkoly a povinnosti správní rady, byla by ustavena výkonná rada skládající se z omezeného 
počtu členů zvolených z členů rady regulačních orgánů (včetně předsedy a dvou 
místopředsedů).
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Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek
Úkoly rady regulačních orgánů

Článek 28 Úkoly výkonné rady

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 bude odpovědná za 
zastupování útvaru a zajistí, aby útvar 
prováděl své činnosti v souladu s 
ustanoveními tohoto nařízení. Kromě toho
výkonná rada regulačních orgánů radí
výkonnému řediteli při plnění jeho úkolů.

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 může být 
každoročně vyzván, aby se účastnil slyšení 
před příslušným výborem Evropského 
parlamentu a Rady, aby podal zprávu o 
činnosti útvaru.

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.
4. Rada regulačních orgánů schválí 
nezávislou část výroční zprávy týkající se 
regulačních činností podle čl. 26 odst. 11 
a čl. 30 odst. 9.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy odráží skutečnost, že by výkonná rada byla odpovědná za celkovou 
činnost a zastupování BERT.
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29
Ředitel

Článek 29 Výkonný ředitel

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. Útvar řídí výkonný ředitel, který při 
výkonu svých funkcí jedná podle pokynů 
výkonné rady.

2. Ředitele jmenuje správní rada po poradě 
s radou regulačních orgánů, a to na 
základě výkonnosti, schopností a 
zkušeností v oblasti sítí a služeb 
elektronických komunikací a ze seznamu 
alespoň dvou kandidátů navržených 
Komisí. Před jmenováním může být 
kandidát vybraný správní radou vyzván, 
aby učinil prohlášení před příslušným 
výborem Evropského parlamentu a 
zodpověděl otázky jeho členů. 

2. Výkonného ředitele jmenuje rada 
regulačních orgánů, a to na základě 
výkonnosti, schopností a zkušeností v 
oblasti sítí a služeb elektronických 
komunikací

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
tříleté. V průběhu devíti měsíců 
předcházejících konci tohoto období 
provede rada regulačních orgánů
vyhodnocení. Při hodnocení vezme rada 
regulačních orgánů v úvahu zejména:

(a) výkon ředitele, a) výsledky činnosti výkonného ředitele;
(b) úkoly a potřeby úřadu v nadcházejících 
letech.

(b) úkoly a potřeby útvaru
v nadcházejících letech.

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 útvaru.

O svém záměru prodloužit funkční období 
ředitele informuje správní rada Evropský 
parlament. Do jednoho měsíce před 

Není-li funkční období prodlouženo,
výkonný ředitel zůstane ve funkci až do 
jmenování jeho nástupce.
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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.
5. Ředitel může být odvolán pouze 
rozhodnutím správní rady po poradě 
s radou regulačních orgánů. Správní rada 
toto rozhodnutí schválí tříčtvrtinovou 
většinou svých členů.

5. Výkonný ředitel může být odvolán 
pouze rozhodnutím správní rady po poradě 
s radou regulačních orgánů. Správní rada 
toto rozhodnutí schválí tříčtvrtinovou 
většinou svých členů

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

Or. en

Odůvodnění

Postavení ředitele je přehodnocen a pozice je přejmenována na výkonného ředitele, aby 
odrážela změnu v úloze výkonného ředitele v pozměněné struktuře řízení. Výkonný ředitel je 
zvolen radou regulačních orgánů a je v pozici vedoucího pracovníka odpovědného za 
každodenní provozní záležitosti. Vzhledem k tomu, že výkonný ředitel jedná v souladu 
s pokyny výkonné rady, nemůže být odpovědný Parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 30 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výkonný ředitel může být pověřen 
výkonnou radou, aby zastupoval útvar v 
konkrétních záležitostech a je pověřen 
řízením útvaru.

Or. en

Odůvodnění

Úkoly výkonného ředitele (nahrazující pozici ředitele) jsou vypracovány tak, aby byly 
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v souladu s pozměňovacími návrhy předloženými v ostatních článcích.

Pozměňovací návrh 69

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

Úkoly výkonného ředitele (nahrazující pozici ředitele) jsou vypracovány tak, aby byly 
v souladu s pozměňovacími návrhy předloženými v ostatních článcích.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 30 - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ředitel každý rok vypracuje návrh 
pracovního programu úřadu na následující 
rok a předloží tento návrh do 30. června 
daného roku radě regulačních orgánů a
Komisi.

4. Výkonný ředitel každý rok vypracuje 
návrh pracovního programu útvaru na 
následující rok a tento návrh předloží 
radě regulačních orgánů. Rada 
regulačních orgánů schválí návrh 
pracovního programu útvaru a předloží ho
do 30. června daného roku Komisi.

Před 1. zářím předloží pracovní program 
ke schválení správní radě.

Or. en

Odůvodnění

Úkoly výkonného ředitele (nahrazující pozici ředitele) jsou vypracovány tak, aby byly 
v souladu s pozměňovacími návrhy předloženými v ostatních článcích.
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Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31
Hlavní úředník pro bezpečnost sítí

vypouští se

1. Hlavní úředník pro bezpečnost sítí 
odpovídá za koordinaci úkolů úřadu, 
které se týkají bezpečnosti sítí a informací. 
Hlavní úředník pro bezpečnost sítí je 
podřízený a ze své činnosti odpovědný 
řediteli. Připravuje návrh ročního 
pracovního programu těchto činností. 
2. Hlavní úředník pro bezpečnost sítí je 
jmenován správní radou na pět let na 
základě výkonnosti, schopností a 
zkušeností v oblasti bezpečnosti sítí a 
informací, a to ze seznamu alespoň dvou 
kandidátů navržených Komisí.
3. Hlavní úředník pro bezpečnost sítí 
může být odvolán pouze rozhodnutím 
správní rady po poradě s ředitelem. 
Správní rada toto rozhodnutí schválí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů.
4. Po poradě s ředitelem může správní 
rada jednající na návrh Komise funkční 
období hlavního úředníka pro bezpečnost 
sítí jednou prodloužit nanejvýše o další tři 
roky, a to pouze v případech 
odůvodněných úkoly a potřebami úřadu.

Or. en

Odůvodnění

BERT by nepřevzal úkoly určené ENISA a proto je pozice hlavního úředníka pro bezpečnost 
sítí zbytečná (viz také pozměňovací návrhy ke článku 3).
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Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

1. Rada regulačních orgánů ustaví stálou 
skupinu zastoupených zájmů složenou z 
odborníků zastupujících dotčené osoby, 
zejména z průmyslu informačních a 
komunikačních technologií
(zaměstnavatelé a zástupci zaměstnanců), 
organizací spotřebitelů a z řad vědeckých 
odborníků v oblasti bezpečnosti sítí a 
informací. Po poradě s výkonným
ředitelem stanoví postupy týkající se 
zejména počtu, složení a jmenování členů a 
činnosti skupiny.

2. Skupině předsedá hlavní úředník pro 
bezpečnost sítí. Funkční období jejích 
členů je dva a půl roku. Členové skupiny 
nesmějí být členy správní rady ani rady
regulačních orgánů.

2. Skupině předsedá výkonný ředitel.
Funkční období jejích členů je dva a půl 
roku. Členové skupiny nesmějí být členy 
rady regulačních orgánů.

3. Zástupci Komise jsou oprávněni účastnit 
se jednání a podílet se na činnosti skupiny.

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.

4. Skupina může radit radě regulačních 
orgánů při výkonu jejích povinností podle 
tohoto nařízení, při přípravě návrhu 
příslušných částí pracovního programu
útvaru a při zajišťování styku s dotčenými 
osobami ve všech otázkách souvisejících s 
pracovním programem.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zastoupených zájmů je významnou radou útvaru, vzhledem k tomu, že zastupuje 
příslušné dotčené osoby a zájmy spotřebitelů a zaměstnavatelů jakož i zástupce zaměstnanců.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33
Odvolací senát

vypouští se

1. Odvolací senát se skládá ze šesti členů a 
šesti náhradníků vybraných ze 
současných nebo bývalých vedoucích 
pracovníků vnitrostátních regulačních 
orgánů, orgánů pro hospodářskou soutěž 
nebo jiných vnitrostátních institucí či 
institucí Společenství, kteří 
mají odpovídající zkušenosti v odvětví 
elektronických komunikací. Odvolací 
senát jmenuje svého předsedu.
2. Členy odvolacího senátu jmenuje 
v návaznosti na výzvu k vyjádření zájmu 
správní rada na návrh Komise a po 
poradě s radou regulačních orgánů.
3. Funkční období členů odvolacího 
senátu je pětileté. Toto období lze 
prodloužit. Členové odvolacího senátu 
jsou ve svém rozhodování nezávislí. 
Nejsou vázáni žádnými pokyny. Členové 
odvolacího senátu nesmějí v úřadu, v jeho 
správní radě ani v jeho radě regulačních 
orgánů vykonávat žádné jiné povinnosti. 
Členové odvolacího senátu nesmí být 
během svého funkčního období odvoláni, 
s výjimkou případů, kdy se dopustili 
závažného pochybení a správní rada po 
poradě s radou regulačních orgánů 
přijala rozhodnutí v tomto smyslu.
4. Členové odvolacího senátu se nesmí 
účastnit žádného odvolacího řízení, pokud 
na něm mají jakýkoli osobní zájem nebo 
pokud dříve působili jako zástupci některé 
ze stran řízení nebo pokud se podíleli na 
rozhodnutí, vůči němuž se odvolání 
podává.
Pokud se člen odvolacího senátu 
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domnívá, že by se některý člen z důvodů 
popsaných v prvním pododstavci nebo 
z jakéhokoli jiného důvodu neměl 
odvolacího řízení účastnit, náležitě o tom 
informuje odvolací senát. Proti členu 
odvolacího senátu může být kteroukoli 
stranou odvolacího řízení vznesena 
námitka na základě důvodů uvedených 
v prvním pododstavci nebo z důvodu 
podezření z podjatosti. Námitka nemůže 
být vznesena na základě státní příslušnosti 
členů a není rovněž přípustná, pokud 
strana odvolacího řízení, vědoma si 
důvodu pro námitku, již podnikla 
procedurální krok.
5. Odvolací senát rozhoduje o opatřeních, 
která mají být přijata v případech 
uvedených v odstavci 4, bez účasti 
dotčeného člena. Za účelem přijetí 
takového rozhodnutí je dotčený člen 
nahrazen v odvolacím senátu svým 
náhradníkem, a to za předpokladu, že se 
náhradník nenachází v obdobné situaci. 
V takovém případě předseda vybere 
náhradníka z dostupných náhradníků.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že BERT nemůže vynášet rozhodnutí, proti kterým je odvolání, stává se 
tento článek zbytečným.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34
Odvolání

vypouští se

1. Odvolací senát je odpovědný za 
rozhodování o odvoláních proti 
rozhodnutím či opatřením přijatým 
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úřadem v oblastech, na něž se vztahuje čl. 
8 odst. 1.
2. Rozhodnutí odvolacího senátu jsou 
přijímána kvalifikovanou většinou 
nejméně čtyř z šesti jeho členů. Odvolací 
senát se svolává podle potřeby.
3. Odvolání podané podle odstavce 1 
nemá odkladný účinek. Odvolací senát 
však může, pokud to podle jeho názoru 
okolnosti vyžadují, pozastavit uplatňování 
rozhodnutí, vůči němuž se odvolání 
podává.
4. Odvolání a jeho zdůvodnění se podává 
písemně u úřadu ve lhůtě do dvou měsíců 
od oznámení rozhodnutí nebo opatření 
dotčenému podniku, nebo pokud k němu 
nedošlo, do dvou měsíců ode dne, kdy 
úřad své opatření či rozhodnutí zveřejnil. 
Odvolací senát rozhodne o odvolání do 
dvou měsíců ode dne, kdy bylo odvolání 
podáno. 
5. Pokud je odvolání přípustné, odvolací 
senát přezkoumá, zda je náležitě 
opodstatněné. Odvolací senát podle 
potřeby vyzve strany odvolacího řízení, 
aby se v rámci určených lhůt vyjádřily k 
oznámením vydaným odvolacím senátem 
nebo ke sdělením jiných stran odvolacího 
řízení. Strany odvolacího řízení mají 
právo na ústní vyjádření. 
6. Odvolací senát může v rámci 
ustanovení tohoto článku vykonávat 
veškeré pravomoci spadající do 
působnosti úřadu nebo může případ vrátit 
příslušnému orgánu úřadu. Ten je vázán 
rozhodnutím odvolacího senátu.
7. Odvolací senát přijme svůj jednací řád.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že BERT by nemohl vynášet rozhodnutí, proti kterým je odvolání, stává se 
tento článek zbytečným.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35
Žaloby u Soudu prvního stupně a 

Soudního dvora

vypouští se

1. V souladu s článkem 230 Smlouvy lze 
proti rozhodnutí přijatému odvolacím 
senátem nebo v případech, kdy odvolání 
k odvolacímu senátu není možné, proti 
rozhodnutí přijatému úřadem podat 
žalobu u Soudu prvního stupně nebo 
u Soudního dvora.
2. Pokud úřad nepřijme rozhodnutí, lze u 
Soudu prvního stupně nebo u Soudního 
dvora podat žalobu pro nečinnost v 
souladu s článkem 232 Smlouvy.
3. Úřad přijme nezbytná opatření 
zajišťující soulad s rozsudkem Soudu 
prvního stupně nebo Soudního dvora.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že BERT by nemohl vynášet rozhodnutí, proti kterým je odvolání, stává se 
tento článek zbytečný.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 36 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjmy úřadu sestávají 1. Příjmy útvaru sestávají

(a) z poplatků za služby poskytované 
úřadem;
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(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);

(c) z dotace Společenství uvedené v 
souhrnném rozpočtu Evropské unie v 
rámci článku 185 finančního nařízení;

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

d) veškeré dědictví, dary nebo příspěvky 
uvedené v čl. 26 odst. 7.

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

e) příspěvky členských států nebo jejich 
regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT. 
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 37 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý rok nejpozději do 15. února 
sestaví ředitel předběžný návrh rozpočtu 
pokrývající provozní výdaje a 
předpokládaný pracovní program na 
následující rozpočtový rok a předá tento 
předběžný návrh správní radě společně se 
seznamem prozatímních pracovních míst.
Správní rada každoročně na základě 
návrhu vypracovaného ředitelem sestaví 
odhad příjmů a výdajů úřadu pro 
následující rozpočtový rok. Tento odhad, 
který zahrnuje návrh plánu pracovních 

1. Každý rok nejpozději do 15. února 
sestaví výkonný ředitel předběžný návrh 
rozpočtu pokrývající provozní výdaje a 
předpokládaný pracovní program na 
následující rozpočtový rok a předá tento 
předběžný návrh radě regulačních orgánů
společně se seznamem prozatímních 
pracovních míst. Rada regulačních 
orgánů každoročně na základě návrhu 
vypracovaného výkonným ředitelem 
sestaví odhad příjmů a výdajů útvaru pro 
následující rozpočtový rok, uvádějící 
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míst, předá správní rada nejpozději do 31. 
března Komisi. Před přijetím odhadu je 
návrh vypracovaný ředitelem předložen
radě regulačních orgánů, která může 
k tomuto návrhu vydat stanovisko.

částky, které je třeba pokrýt fondy 
Společenství (čl. 36 písm. c)) a příspěvky 
členských států (čl. 36 písm. e)).  Tento 
odhad, který zahrnuje návrh plánu 
pracovních míst, předá výkonný ředitel
radě regulačních orgánů a rozpočtovému 
výboru útvaru („rozpočtový výbor“).
Rozpočtový výbor se skládá ze 16 členů, z 
nichž sedm je jmenováno Evropským 
parlamentem, sedm Radou a dva Komisí. 
Rozpočtový výbor rozhoduje na základě 
dvoutřetinové většiny svých členů. 
Rozpočtový výbor není stálým výborem. 
Rozpočtový výbor schválí odhad, který 
bude zahrnut v návrhu rozpočtu a plánu 
pracovních mist jako částka hrazená z 
fondů Společenství v rámci článku 26 a 
předá své rozhodnutí radě regulačních 
orgánů a Komisi.
Rada regulačních orgánů dokončí návrh 
rozpočtu a plánu pracovních mist a vezme 
přitom v úvahu rozhodnutí rozpočtového 
výboru a rozhodnutí o částce, pokud 
nějaké, která bude pocházet z příspěvků 
členských států podle čl. 36 písm. e). 

Or. en

Odůvodnění

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.
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Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 37 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uvedený odhad předloží Komise spolu s 
předběžným návrhem souhrnného rozpočtu
Evropských společenství Evropskému 
parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový 
orgán“).

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový 
orgán“) odhad schválený rozpočtovým 
výborem a předložený Komisi v souladu s
odst. 1 společně s předběžným návrhem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 77.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 37 - odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Správní rada neprodleně oznámí 
rozpočtovému orgánu svůj záměr provést 
jakýkoli projekt, který může mít významný
finanční dopad na financování rozpočtu, 
zejména jedná-li se o projekty, které se 
vztahují k nemovitostem, například nájem 
nebo koupě budov. Uvědomí o tom 
Komisi. Pokud některá z obou složek 
rozpočtového orgánu zamýšlí zaujmout 
stanovisko, sdělí ve lhůtě dvou týdnů po 
obdržení informace o stavebním projektu
úřadu svůj úmysl takové stanovisko 
zaujmout. Pokud neodpoví, může úřad
plánovanou operaci provést.

6. Rada regulačních orgánů neprodleně 
oznámí rozpočtovému orgánu svůj záměr 
provést jakýkoli projekt, který může mít
výrazný finanční dopad na financování 
rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, 
které se vztahují k nemovitostem, 
například nájem nebo koupě budov
v případě, že navržený projekt vyžaduje 
dodatečné financovaní Společenství 
v rámci čl. 36 písm. c). V takovém případě
o tom útvar informuje Komisi. Pokud 
některá z obou složek rozpočtového orgánu 
zamýšlí zaujmout stanovisko, sdělí ve lhůtě 
dvou týdnů po obdržení informace o 
stavebním projektu útvaru svůj úmysl 
takové stanovisko zaujmout. Pokud 
neodpoví, může útvar plánovanou operaci 
provést.
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Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 77.

Pozměňovací návrh 80

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.

Útvar v případě, že má v úmyslu přijmout
vydat stanovisko podle ustanovení tohoto 
nařízení, případně konzultuje 
zainteresované strany včetně skupiny 
zastoupených zájmů a dalších dotčených 
spotřebitelských skupin a poskytne jim 
příležitost předložit k návrhu stanoviska
v přiměřené lhůtě připomínky. Výsledky 
konzultačního postupu útvar veřejně 
zpřístupní, s výjimkou případů důvěrných 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Tyto změny mají za cíl odrážet změny pravomoci a povinnosti BERT v článku 3. Je 
navrhováno, aby BERT nedisponoval pravomocemi ukládat opatření a jeho účelem bylo 
sloužit hlavně jako konzultační orgán, který poskytuje pouze stanoviska. Odkaz na dotčené 
spotřebitelské skupiny má za cíl zajistit, aby byly zájmy spotřebitelů řádně vzaty v úvahu.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměstnanci úřadu včetně ředitele, 
hlavního úředníka pro bezpečnost sítí a 
úředníků dočasně přidělených členskými 
státy učiní prohlášení o závazcích a 

Zaměstnanci útvaru včetně výkonného
ředitele a úředníků dočasně přidělených 
členskými státy učiní prohlášení o 
závazcích a prohlášení o zájmech, v němž 
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prohlášení o zájmech, v němž uvedou 
všechny přímé či nepřímé zájmy, které by 
mohly ovlivňovat jejich nezávislost. Tato 
prohlášení činí písemně.

uvedou všechny přímé či nepřímé zájmy, 
které by mohly ovlivňovat jejich 
nezávislost. Tato prohlášení činí písemně.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna má za cíl odrážet návrhy v článcích 3 a 24, které se týkají zrušení pozice 
hlavního úředníka pro bezpečnost sítí.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 48 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úřad zastupuje jeho ředitel. Úřad sídlí v 
[…].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna je v souladu s  pozměněnou strukturou řízení a udělení výkonné radě 
práva zastupovat BERTpodle čl. 28 odst.  . 

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 49 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na zaměstnance úřadu, včetně ředitele a 
hlavního úředníka pro bezpečnost sítí, se 
vztahuje služební řád úředníků Evropských 
společenství, pracovní řád ostatních 
zaměstnanců Evropských společenství a 
pravidla společně přijatá orgány 
Evropského společenství za účelem 
uplatnění tohoto služebního a pracovního 

1. Na zaměstnance útvaru, včetně
výkonného ředitele s výjimkou odborníků 
dočasně přidělených členskými státy, se 
vztahuje služební řád úředníků Evropských 
společenství, pracovní řád ostatních 
zaměstnanců Evropských společenství a 
pravidla společně přijatá orgány 
Evropského společenství za účelem 
uplatnění tohoto služebního a pracovního 
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řádu. řádu.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované změny odráží návrhy v článcích 3 a 24, které se týkají zrušení pozice hlavního 
úředníka pro bezpečnost sítí a změn v řízení, tj. zrušení správní rady a rozšířené úlohy rady
regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 84

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 
útvar svůj výkon.  Toto hodnocení 
zahrnuje výsledky dosažené útvarem 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 jak na úrovni Společenství, tak 
na vnitrostátní úrovni. Příslušná zpráva a 
případné průvodní návrhy se předají 
Evropskému parlamentu a Radě a také 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise by nekontrolovala BERT, je vhodnější nechat monitorovat 
činnosti BERT jím samotným. Zpráva připravená BERT by však v zájmu transparentnosti byla 
zaslána také Komisi.
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Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Článek 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 56
Přechodná ustanovení

vypouští se

1. Dne 14. března 2011 převezme úřad 
odpovědnost za veškeré činnosti, které 
před tímto datem prováděla Evropská 
agentura pro bezpečnost sítí a informací a 
které spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení.
2. Majetková účast Evropské agentury pro 
bezpečnost sítí a informací na movitém 
majetku k datu uvedenému v odstavci 1 se
s účinkem od téhož data převede na úřad.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být vypuštěn v souladu se změnami navrženými v článku 3 (ENISA by se nestala 
součástí BERT).
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