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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vývoj účinného jednotného telekomunikačního trhu patří mezi nejvyšší politické priority EU. 
V první zprávě z června 2006 navrhla Komise změny právního rámce. Tento rozsáhlý a 
ucelený přezkum odhalil řadu důležitých problémů, které je třeba řešit. 

Aby Komise pomohla tyto překážky řešit, navrhuje zřídit nový nezávislý úřad, který bude 
pracovat v úzké součinnosti s vnitrostátními regulačními orgány a s Komisí. Tento nový úřad 
bude odpovědný Evropskému parlamentu a jeho součástí bude rada regulačních orgánů 
tvořená vedoucími vnitrostátních regulačních orgánů všech členských států EU a nahradí 
skupinu evropských regulačních orgánů (ERG). Musí se zejména zaměřit na následující 
základní úkoly: 

 poskytovat Komisi odborné poradenství, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 

pravidel EU

 vykonávat dozor nad vymezením a analýzou trhů a nad prováděním nápravných 

opatření.

 vymezit definici nadnárodních trhů:

 poskytovat poradenství v otázkách harmonizace rádiových frekvencí a rozhodovací 

pravomoci při správě čísel 

  fungovat jako odborné středisko EU v otázkách sítí a služeb elektronických 

komunikací 

 zajišťovat bezpečnost sítě a informací (tj. převzít funkce Evropské agentury pro 

bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Tento návrh Komise se v Radě setkal s jasným odmítnutím. Poté byl navržen alternativní 
model sdružení (sítě) vnitrostátních regulačních orgánů (angl. „Joint Body (Network) of 
National Regulatory Authorities“). Tato síť je přitom spojením vnitrostátních regulačních 
orgánů bez vlastní právní subjektivity, tj. především není součástí přímé nebo nepřímé správy 
Společenství. Na rozdíl od návrhu Komise se klade důraz na vytvoření postupu společného 
rozhodování vnitrostátních regulačních orgánů, které podléhají vnitrostátnímu právu. 
Prostřednictvím sítě vnitrostátních regulačních orgánů by nebyl vytvořen úřad na úrovni ES, 
ani by nebyly delegovány rozhodovací pravomoci orgánů ES. Regulační pravomoci sítě musí 
být kromě tohoto nařízení zakotveny a definovány v rámcové směrnici.

Síť by měla z vlastního podnětu, nebo – v případech, které jsou v ustanoveních směrnice 
výslovně uvedeny, – rozhodovat o stanoviscích a společných postojích v oblasti působnosti, 
která vnitrostátním regulačním orgánům přísluší podle rámcové směrnice. Společné postoje 
by přitom měly mít pro vnitrostátní regulační orgány stejnou závaznost jako doporučení 
Komise, tj. musí být při příslušných rozhodováních brány co nejvíce v úvahu. Rozhodnutí této 
sítě by měla být přijímána většinou hlasů, přičemž by každému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu příslušel jeden hlas. Síť by měla být pověřena stejnými hlavními úkoly, jaké byly 
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vypracovány v návrhu Komise. Síť by měla povinnost Evropskému parlamentu každoročně 
předkládat zprávu.

Musí být umožněno financování ze strany Společenství, aby byla zajištěna nezávislost sítě 
vnitrostátních regulačních orgánů na finančních a materiálních zdrojích členských států. Síť 
nemá žádnou právní subjektivitu, což vylučuje jakékoli přímé přidělování prostředků. Proto 
musí docházet k „nepřímému“ financování, zejména poskytováním materiálních zdrojů 
prostřednictvím Společenství v podobě odpovídajících správních zdrojů. Bude ustaven 
odpovídající správce bez právní subjektivity v podobě sekretariátu sítě vnitrostátních 
regulačních orgánů (Office of the Network of National Regulatory Authorities). 

Na základě regulačního přístupu zaměřeného na postup a spojeného s širokým prostorem 
vnitrostátních regulačních orgánů pro rozhodování je nezbytná minimální míra koordinace 
postupů pro regulaci trhu. Úloha vnitřního trhu odstranit překážky v přístupu na trh zde 
vyžaduje prakticky účinný regulativní přístup „zdola nahoru“, který efektivně informačně 
obsáhne skutečné problémy přístupu a na tomto základě bude koordinovat opatření pro 
odstranění nedostatků mezi vnitrostátními regulačními orgány. Případným příčinám překážek 
na vnitřním trhu mohou nejlépe čelit vnitrostátní regulační orgány na místě, které pak mají 
povinnost koordinovat řešení problémů v rámci navrženého postupu sítě vnitrostátních 
regulačních orgánů zakotveného v právních předpisech Společenství.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh 
elektronických komunikací

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o zřízení sítě vnitrostátních 
regulačních orgánů pro trh elektronických 
komunikací

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
text. Přijetí pozměňovacího návrhu 
vyžaduje odpovídající změny v celém 
textu.)

Or. de
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Návrh Komise 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 na základě dalšího rozvoje 
skupiny evropských regulačních orgánů 
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. 

Or. de

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Návrh Komise Pozměňovací návrh

(7a) Pro zajištění jednotného uplatňování 
právních předpisů na vnitřním trhu se 
osvědčil doposud uplatňovaný postup 
výměny informací a zkušeností mezi 
vnitrostátními regulačními orgány.  V této 
souvislosti je sledován cíl prohloubení 
spolupráce vnitrostátních regulačních 
orgánů podle postupu společného 
rozhodování stanoveného v článku 25 
tohoto nařízení. Pokud jde o různorodé 
otázky, s nimiž jsou vnitrostátní regulační 
úřady konfrontovány, a o často rozdílné 
podmínky na trhu v členských státech, 
může být vhodné a odpovídající  pouze 
jedno řešení, které spočívá na využití 
existujících decentralizovaných 
pravomocí a je slučitelné s cíli zásady 
subsidiarity.
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Or. de

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Návrh Komise Pozměňovací návrh

(11) Zároveň byla určena řada problémů 
týkajících se zejména její organizační 
struktury, spektra dovedností a počtu 
provozních zaměstnanců a logistických 
obtíží. Hlavní funkce agentury ENISA by 
se měly stát základní součástí úřadu, který 
by měl na základě jasněji vymezených cílů 
a úkolů zajistit jejich plnění jediným 
subjektem, do jehož působnosti patří 
otázky spadající do předpisového rámce 
EU pro sítě a služby elektronických 
komunikací, a to účinnějším, účelnějším a 
hospodárnějším způsobem a v souladu se 
zásadami zlepšování právní úpravy. 

Zároveň byla určena řada problémů 
týkajících se zejména její organizační 
struktury, spektra dovedností a počtu 
provozních zaměstnanců a logistických 
obtíží. Hlavní funkce agentury ENISA by 
se měly stát základní součástí nového 
subjektu, který by měl na základě jasněji 
vymezených cílů a úkolů zajistit jejich 
plnění jediným subjektem, do jehož 
působnosti patří otázky spadající do 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací, a to 
účinnějším, účelnějším a hospodárnějším 
způsobem a v souladu se zásadami 
zlepšování právní úpravy 

Or. de

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Návrh Komise 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 

(12) Z toho důvodu je třeba zřídit nový 
subjekt Společenství, evropskou síť 
vnitrostátních regulačních orgánů pro trh 
elektronických komunikací (dále jen 
„síť“). Tato síť by účinně přispívala
k dotváření vnitřního trhu tím, že by 
napomáhal Komisi a vnitrostátním 
regulačním orgánům. Hrála by referenční 
úlohu a budovala důvěru svou nestranností, 
kvalitou poskytovaného poradenství a 
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postupů a pracovních metod a pečlivostí, 
s jakou plní své úkoly.

šířených informací, průhledností svých 
postupů a pracovních metod a pečlivostí, 
s jakou plní své úkoly.

Or. de

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Návrh Komise 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.

Úřad by měl být zřízen v rámci současné 
institucionální struktury Společenství 
a rovnováhy pravomocí. 

Or. de

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Návrh Komise Pozměňovací návrh

(19) Úřad by měl být nápomocen Komisi 
v otázkách rozšíření povinností 
stanovených na úrovni Společenství, pokud 
jde o přenositelnost čísel. Takovéto 
rozšíření by se mělo týkat zejména rozsahu 
informací, které mají být přeneseny, nebo 
typu sítě (tj. pevná či mobilní), mezi nimiž 
mají být čísla a informace přeneseny. 
Změny této povinnosti by měly zohlednit 
ceny pro uživatele a náklady podniků na 
změnu, jakož i zkušenosti členských států. 

(19) Úřad by měl být nápomocen Komisi 
a členským státům v otázkách rozšíření 
povinností stanovených na úrovni 
Společenství, pokud jde o přenositelnost 
čísel. Takovéto rozšíření by se mělo týkat 
zejména rozsahu informací, které mají být 
přeneseny, nebo typu sítě (tj. pevná či 
mobilní), mezi nimiž mají být čísla a 
informace přeneseny. Změny této 
povinnosti by měly zohlednit ceny pro 
uživatele a náklady podniků na změnu, 
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jakož i zkušenosti členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Návrh Komise Pozměňovací návrh

(30) Úřad by měl mít rovněž možnost 
zadávat studie nezbytné k tomu, aby mohl 
plnit své úkoly, a zároveň by měl díky 
vazbám, které navázal s Komisí a 
členskými státy, zaručit, aby nedocházelo 
ke zdvojování úsilí.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Návrh Komise 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.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Návrh Komise 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) Úřad by měl mít nezbytné pravomoci, 
aby mohl regulační funkce provádět 
účinným způsobem.

Or. de

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Návrh Komise Pozměňovací návrh

(34) K řádnému fungování úřadu je třeba, 
aby byl ředitel jmenován na základě 
výkonnosti a doložených administrativních 
a řídicích schopností a rovněž odbornosti 
a zkušeností v oblasti sítí, služeb a trhů 
elektronických komunikací a aby své 
povinnosti při organizaci vnitřního 
fungování úřadu vykonával zcela nezávisle 
a pružně. Ředitel by měl zaručit, že úřad 
plní své úkoly účinně a nezávisle.

(34) K řádnému fungování úřadu je třeba, 
aby byl ředitel jmenován na základě 
výkonnosti a doložených administrativních 
a řídicích schopností a rovněž odbornosti 
a zkušeností v oblasti sítí, služeb a trhů 
elektronických komunikací a aby své 
povinnosti při organizaci vnitřního 
fungování úřadu vykonával pružně. Ředitel 
by měl zaručit, že úřad plní své úkoly 
účinně.

Or. de
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Návrh Komise Pozměňovací návrh

(36) Je třeba zajistit, aby strany dotčené 
rozhodnutími úřadu měly možnost využít 
nezbytná nápravná opatření. Měl by být 
vytvořen vhodný mechanismus pro 
odvolání, aby bylo možné se proti 
rozhodnutím úřadu odvolat ke zvláštnímu 
odvolacímu senátu, jehož rozhodnutí by 
následně mohla být předmětem řízení před 
Soudním dvorem.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Návrh Komise Pozměňovací návrh

(46) Mělo by být zaručeno hladké 
převedení probíhajících činností agentury 
ENISA spadajících do působnosti úřadu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Návrh Komise Pozměňovací návrh

3. Úřad plní své úkoly ve spolupráci 
s vnitrostátními regulačními orgány a
Komisí v rámci evropského systému pro 
regulaci elektronických komunikací.

3. Úřad plní své úkoly ve spolupráci 
s Komisí v rámci evropského systému pro 
regulaci elektronických komunikací.
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Or. de

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. c

Návrh Komise Pozměňovací návrh

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

(c) poskytuje účastníkům trhu poradenství 
v regulačních otázkách;

Or. de

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. d

Návrh Komise Pozměňovací návrh

d) zajišťuje výměnu, šíření a 
shromažďování informací a provádí studie
v oblastech své činnosti; 

d) zajišťuje výměnu, šíření a 
shromažďování informací v oblastech své 
činnosti; 

Or. de

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. i

Návrh Komise Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Návrh Komise 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, provede úřad 
v souladu s čl. 16 odst. 5 uvedené směrnice 
analýzu trhu a předloží Komisi příslušné 
stanovisko. 

Or. de

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Návrh Komise 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. de

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Návrh Komise Pozměňovací návrh

3. Úřad spolupracuje s vnitrostátními 
regulačními orgány v otázkách týkajících 
se podvodů či zneužití číslovacích zdrojů 
ve Společenství, zejména u přeshraničních 

3. . Úřad spolupracuje v otázkách 
týkajících se podvodů či zneužití 
číslovacích zdrojů ve Společenství, 
zejména u přeshraničních služeb. Může 
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služeb. Může vydat stanovisko k opatření, 
která lze přijmout na úrovni Společenství 
či na vnitrostátní úrovni s cílem řešit 
podvod, zneužití a jiné obavy spotřebitelů 
spojené s přidělováním čísel.

vydat stanovisko k opatření, která lze 
přijmout na úrovni Společenství či na 
vnitrostátní úrovni s cílem řešit podvod, 
zneužití a jiné obavy spotřebitelů spojené 
s přidělováním čísel.

Or. de

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Návrh Komise Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Článek 24

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Orgány úřadu Organizace úřadu

Úřad má Síť vnitrostátních regulačních orgánů 
jmenuje ředitele, organizuje jeho 
sekretariát, sestavuje rozpočet a určuje 
své sídlo.

a) správní radu,
b) radu regulačních orgánů,
c) ředitele,
d) hlavního úředníka pro bezpečnost sítí,
e) stálou skupinu zastoupených zájmů,
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f) odvolací senát.

Or. de

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 25  – název

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Správní rada Postup při společných rozhodováních 
vnitrostátních regulačních orgánů

Or. de

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Návrh Komise Pozměňovací návrh

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 
úroveň odborné způsobilosti a nezávislosti 
a velký rozsah odpovídajících odborných 
znalostí. Funkční období je pětileté a lze 
ho jednou prodloužit.

1. Síť vnitrostátních regulačních orgánů 
slouží výměně informací a jednotnému 
přijímání rozhodnutí vnitrostátních 
regulačních orgánů. Síť vytváří 
organizační rámec pro společné přijímání 
rozhodnutí vnitrostátních regulačních 
orgánů, rozhoduje o společných postojích 
a stanoviscích a poskytuje poradenství 
Komisi a vnitrostátním regulačním 
orgánům ve všech otázkách, které spadají 
do pravomocí vnitrostátních regulačních 
orgánů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Návrh Komise 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. Společnými postoji jsou rozhodnutí sítě 
vnitrostátních regulačních orgánů, které 
stanoví pokyny pro regulační opatření 
vnitrostátních regulačních orgánů. 
Stanoviska vyjadřují koncepci sítě 
vnitrostátních regulačních orgánů 
dohodnutou v rámci určitých postupů.

Or. de

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Návrh Komise 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. Pokud to stanoví právní rámec nebo na
základě vlastního podnětu může síť 
vnitrostátních regulačních orgánů ve 
spolupráci s Komisí rozhodovat o 
společných postojích a stanoviscích ke 
všem případům, které podle právního 
rámce spadají do pravomoci 
vnitrostátních regulačních orgánů. Síť 
vnitrostátních regulačních orgánů má 
zejména podporovat jednotné uplatňování 
práva Společenství v rámci své pravomoci, 
a to prostřednictvím společných postojů, 
které jsou v souladu s cíli práva 
Společenství a zejména s právním 
rámcem. Síť vnitrostátních regulačních
orgánů zároveň zohledňuje národní 
specifika. Pokud se určitý vnitrostátní 
regulační orgán v jednotlivém případě 
odchýlí od společných postojů, je povinen 
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tuto odchylku odůvodnit vůči síti 
vnitrostátních regulačních orgánů.

Or. de

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Návrh Komise Pozměňovací návrh

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

4. Při rozhodování sítě vnitrostátních 
regulačních orgánů ve smyslu č. 25 odst. 
3 má každý vnitrostátní regulační orgán 
jeden hlas.

Or. de

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5

Návrh Komise 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 
schopnost usnášení.

5. Pokud právní rámec stanoví jednotné 
rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů, platí ustanovení odstavců 6 a 7 
tohoto článku. Pokud se předpokládají 
stanoviska sítě vnitrostátních regulačních 
orgánů, aniž by se přihlíželo k odstavcům 
6 nebo 7, platí postup podle odstavce 6.

Or. de
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 a (nový)

Návrh Komise Pozměňovací návrh

5a. Pokud právní rámec stanoví jednotné 
rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů s odkazem na tento odstavec, je 
pro rozhodnutí sítě vnitrostátních 
regulačních orgánů nezbytná prostá 
většina hlasů.

Or. de

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 b (nový)

Návrh Komise Pozměňovací návrh

5b. Pokud právní rámec stanoví jednotné 
rozhodování vnitrostátních regulačních 
orgánů s odkazem na tento odstavec, je 
pro rozhodnutí sítě vnitrostátních 
regulačních orgánů nezbytná 
jednomyslnost .

Or. de

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 c (nový)

Návrh Komise Pozměňovací návrh

5c. Rozhodnutí sítě vnitrostátních 
regulačních orgánů s odůvodněním se 
zveřejňují při dodržení předpisů o 
obchodním tajemství platných pro 
vnitrostátní regulační orgány.



PE404.779v01-00 18/34 PA\718683CS.doc

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 d (nový)

Návrh Komise Pozměňovací návrh

5d. Vnitrostátní regulační orgány 
postupem podle článku 6 stanoví jednací 
řád, který upravuje podrobnosti 
rozhodování i spolupráce v síti 
vnitrostátních regulačních orgánů. 
Rozhodnutí ve smyslu odstavce 5 jsou 
platná pouze tehdy, pokud jsou přijata 
podle ustanovení tohoto jednacího řádu. 
Jednací řád má stanovit také pravidla 
spolupráce s Komisí.

Or. de

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 26

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 26
Úkoly správní rady

vypouští se

1. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 29 
odst. 2 po poradě s radou regulačních 
orgánů ředitele.
2. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 31 
odst. 2 po poradě s ředitelem hlavního 
úředníka pro bezpečnost sítí.
3. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 27 
odst. 1 členy rady regulačních orgánů.
4. Správní rada jmenuje v souladu s čl. 33 
odst. 1 členy odvolacího senátu.
5. Před 30. zářím každého roku přijme 
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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.
6. Správní rada vykonává v souladu 
s články 36 až 38 své rozpočtové 
pravomoci.
7. Správní rada rozhodne po obdržení 
souhlasu Komise, zda přijme jakákoli 
dědictví, dary nebo příspěvky z jiných 
zdrojů Společenství.
8. Správní rada vykonává disciplinární 
pravomoc nad ředitelem a hlavním 
úředníkem pro bezpečnost sítí.
9. Správní rada v případě potřeby 
v souladu s čl. 49 odst. 2 vypracuje 
personální politiku úřadu.
10. Správní rada přijme v souladu
s článkem 47 zvláštní opatření týkající se 
práva na přístup k dokumentům úřadu.
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.
12. Správní rada přijme svůj jednací řád.
13. Správní rada předkládá Komisi
stanovisko ke správním poplatkům, které 
může úřad vybírat od podniků při 
provádění úkolů podle článku 16.

Or. de
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 27

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 27
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.
2. Předsedou rady regulačních orgánů je 
ředitel.
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.
4. Rada regulačních orgánů se usnáší 
prostou většinou svých členů. Kromě 
ředitele a zástupce Komise má každý člen 
nebo náhradník jeden hlas.
5. Rada regulačních orgánů přijme svůj 
jednací řád.
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.
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7. Služby sekretariátu pro radu 
regulačních orgánů zajistí úřad.

Or. de

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 28

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 28
Úkoly rady regulačních orgánů

vypouští se

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.
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.
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. de
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 29

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 29
Ředitel

vypouští se

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.
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.
3. Funkční období ředitele je pětileté. V 
průběhu devíti měsíců předcházejících 
konci tohoto období provede Komise 
vyhodnocení. Při něm Komise posuzuje 
především:
a) výkon ředitele,
b) úkoly a potřeby úřadu 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. O svém záměru 
prodloužit funkční období ředitele 
informuje správní rada Evropský 
parlament. Do jednoho měsíce před 
prodloužením svého funkčního období 
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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.
6. Evropský parlament a Rada mohou 
ředitele vyzvat k předložení zprávy o 
plnění jeho povinností.

Or. de

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Článek 30

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 30
Úkoly ředitele

vypouští se

1. Ředitel odpovídá za zastupování úřadu 
a je pověřen jeho řízením.
2. Ředitel připravuje práci správní rady. 
Práce správní rady se účastní bez 
hlasovacího práva.
3. Ředitel přijímá stanoviska, doporučení 
a rozhodnutí podle článků 4 až 23 se 
souhlasem rady regulačních orgánů.
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. Před 1. zářím předloží 
pracovní program ke schválení správní 
radě.
5. Ředitel odpovídá za provádění ročního 
pracovního programu úřadu pod vedením 
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rady regulačních orgánů, případně 
hlavního úředníka pro bezpečnost sítí a 
pod správní kontrolou správní rady.
6. Ředitel podniká potřebné kroky, 
zejména přijímá vnitřní správní pokyny a 
zveřejňuje oznámení, aby zajistil 
fungování úřadu v souladu s tímto 
nařízením.
7. Ředitel sestavuje odhad příjmů a výdajů 
úřadu podle článku 37 a plní rozpočet 
úřadu podle článku 38.
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.
9. Pokud jde o zaměstnance úřadu, 
vykonává ředitel pravomoci stanovené 
v čl. 49 odst. 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Článek 31

Návrh Komise 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 
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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. de

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 32

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 32
Stálá skupina zastoupených zájmů

vypouští se

1. Hlavní úředník pro bezpečnost sítí 
ustaví stálou skupinu zastoupených zájmů 
složenou z odborníků zastupujících 
dotčené osoby, zejména z průmyslu 
informačních a komunikačních 
technologií, organizací spotřebitelů a z 
řad vědeckých odborníků v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací. Po poradě 
s ředitelem stanoví postupy týkající se 
zejména počtu, složení a jmenování členů 
a činnosti skupiny.
2. Skupině předsedá hlavní úředník pro 
bezpečnost sítí. Funkční období jejích 
členů je dva a půl roku. Členové skupiny 
nesmějí být členy správní rady ani rady 
regulačních orgánů.
3. Zástupci Komise jsou oprávněni 
účastnit se jednání a podílet se na činnosti 
skupiny. 
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4. Skupina může radit hlavnímu 
úředníkovi pro bezpečnost sítí při výkonu 
jeho povinností podle tohoto nařízení, při 
přípravě návrhu příslušných částí 
pracovního programu úřadu a při 
zajišťování styku s dotčenými osobami ve
všech otázkách souvisejících s pracovním 
programem.

Or. de

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Článek 33

Návrh Komise 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, 
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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 
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. de
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Článek 34

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 34
Odvolání

vypouští se

1. Odvolací senát je odpovědný za 
rozhodování o odvoláních proti 
rozhodnutím či opatřením přijatým 
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 
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působnosti úřadu nebo může případ vrátit 
příslušnému orgánu úřadu. Ten je vázán 
rozhodnutím odvolacího senátu.
7. Odvolací senát přijme svůj jednací řád.

Or. de

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Článek 35

Návrh Komise 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. de

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 5

Návrh Komise Pozměňovací návrh

5. Správní rada vydá ke konečné účetní vypouští se
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závěrce úřadu stanovisko.

Or. de

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 39

Návrh Komise Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Článek 40

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 40
Opatření proti podvodům

vypouští se

1. Za účelem boje proti podvodům, 
korupci a jinému protiprávnímu jednání 
se bez jakéhokoli omezení použije nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o 
vyšetřování prováděném Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).
2. Úřad přistoupí k interinstitucionální 
dohodě ze dne 25. května 1999 mezi 
Evropským parlamentem, Radou 
Evropské unie a Komisí Evropských 
společenství o vnitřním vyšetřování 
prováděném Evropským úřadem pro boj 
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proti podvodům (OLAF) a neprodleně 
přijme vhodné předpisy vztahující se na 
veškeré zaměstnance úřadu.
3. Rozhodnutí o financování a z nich 
plynoucí dohody a prováděcí nástroje 
výslovně stanoví, že Účetní dvůr a úřad 
OLAF mohou v případě potřeby provádět 
kontroly na místě u příjemců finančních 
prostředků vyplácených úřadem i u 
zaměstnanců odpovědných za jejich 
přidělování.

Or. de

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Návrh Komise Pozměňovací návrh

3. Rada regulačních orgánů může na 
návrh ředitele zainteresovaným stranám 
umožnit, aby se účastnily některých 
činností úřadu jako pozorovatelé.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Návrh Komise 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.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 48

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 48
Právní postavení

vypouští se

1. Úřad je subjektem Společenství, který 
má právní subjektivitu.
2. Úřad má v každém z členských států 
nejširší způsobilost k právům a právním 
úkonům, jakou vnitrostátní právo 
přiznává právnickým osobám. Zejména 
může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý 
majetek a vystupovat před soudem.
3. Úřad zastupuje jeho ředitel. Úřad sídlí v 
[…].
4. Úřad sídlí v […]. Dokud nebudou 
připraveny jeho prostory, bude dočasně 
působit v prostorách Komise.

Or. de

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Článek 49

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 49
Zaměstnanci

vypouští se

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 
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účelem uplatnění tohoto služebního a 
pracovního řádu.
2. Po dohodě s Komisí přijme správní 
rada nezbytná prováděcí opatření v 
souladu s ustanoveními článku 110 
služebního řádu úředníků Evropských 
společenství.
3. Ve vztahu ke svým zaměstnancům 
vykonává úřad pravomoci, které orgánu 
oprávněnému ke jmenování svěřuje 
služební řád úředníků Evropských 
společenství a orgánu oprávněnému 
uzavírat smlouvy pracovní řád ostatních 
zaměstnanců Evropských společenství.
4. Správní rada může přijmout 
ustanovení, která úřadu umožní dočasně 
zaměstnat odborníky z jednotlivých 
členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Článek 50

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 50
Výsady a imunity

vypouští se

Na úřad a jeho zaměstnance se vztahuje 
Protokol o výsadách a imunitách 
Evropských společenství. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Článek 51

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 51
Odpovědnost úřadu

vypouští se

1. V případě mimosmluvní odpovědnosti 
nahradí úřad v souladu s obecnými 
zásadami společnými právním řádům 
členských států škody způsobené jím nebo 
jeho zaměstnanci při výkonu jejich 
funkce. Soudní dvůr má pravomoc 
rozhodovat jakýkoli spor o urovnání 
těchto škod.
2. Osobní finanční a disciplinární 
odpovědnost zaměstnanců úřadu vůči 
úřadu se řídí předpisy použitelnými pro 
zaměstnance úřadu.

Or. de

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Článek 54 a (nový)

Návrh Komise Pozměňovací návrh

Článek 54a
Síť vnitrostátních regulačních orgánů 
každoročně předkládá Evropskému 
parlamentu zprávu o své činnosti.

Or. de
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