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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o řízení Evropského úřadu pro trh 
elektronických komunikací
(KOM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,,

– s hledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0699),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0428/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Hospodářského a měnového 
výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 
Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a domácí 
záležitosti (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 
2004 o zřízení Evropské agentury pro 
bezpečnost sítí a informací (dále jen 
„nařízení o agentuře ENISA“) byla v roce 
2004 na pět let zřízena Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), 
jejímž úkolem je zajistit vysokou a 
účinnou úroveň bezpečnosti sítí a 

vypouští se
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informací ve Společenství s cílem rozvíjet 
kulturu bezpečnosti sítí a informací 
v zájmu občanů, spotřebitelů, podniků a 
organizací veřejného sektoru v Evropské 
unii, a zajistit tak řádné fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě ze dne 1. června 2007 
ohledně hodnocení Evropské agentury 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) 
obsahuje shrnutí zprávy externích 
odborníků, která hodnotí výkon agentury 
od jejího zřízení, a rovněž doporučení, 
která vydala správní rada agentury 
k nařízení o agentuře ENISA; sdělení 
rovněž zahájilo veřejnou konzultaci. 
Klíčová zjištění této odborné zprávy 
potvrdila platnost politiky, která vedla ke 
zřízení agentury ENISA a ke stanovení 
jejích původních cílů, a zejména její 
přínos k vytvoření skutečného vnitřního 
trhu elektronických komunikací.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zároveň byla určena řada problémů vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Z toho důvodu je třeba zřídit nový 
subjekt Společenství, Evropský úřad pro 
trh elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“). Tento úřad by účinně přispíval 
k dotváření vnitřního trhu tím, že by 
napomáhal Komisi a vnitrostátním 
regulačním orgánům. Hrál by referenční 
úlohu a budoval důvěru svou nestranností, 
kvalitou poskytovaného poradenství a 
šířených informací, průhledností svých 
postupů a pracovních metod a pečlivostí, 
s jakou plní své úkoly.

(12) Z toho důvodu je třeba zřídit nový 
subjekt, Úřad pro evropské regulační 
orgány v telekomunikačních službách
(dále jen „BERT“). BERT by účinně 
přispíval k dotváření vnitřního trhu tím, že 
by napomáhal Komisi a vnitrostátním 
regulačním orgánům. Hrál by referenční 
úlohu a budoval důvěru svou nestranností, 
kvalitou poskytovaného poradenství a 
šířených informací, průhledností svých 
postupů a pracovních metod a pečlivostí, 
s jakou plní své úkoly.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení a úřad, který se jím 
zřizuje, by měly tvořit nedílnou součást 
předpisového rámce Společenství pro 
elektronické komunikace. V tomto ohledu
hraje úřad významnou úlohu zejména
v plánovaných mechanismech pro 
konsolidaci vnitřního trhu elektronických 
komunikací a za určitých okolností při 
provádění analýz trhu.

(17) BERT hraje významnou úlohu 
v plánovaných mechanismech pro 
konsolidaci vnitřního trhu elektronických 
komunikací a za určitých okolností při 
provádění analýz trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Úřad by měl být nápomocen Komisi 
v otázkách rozšíření povinností 
stanovených na úrovni Společenství, 
pokud jde o řenositelnost 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.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(20) V každoročním přezkumu BERT určí 
osvědčené postupy a zbývající překážky a 
přispěje ke zlepšení výhod, které mohou 
čerpat občané, kteří cestují po Evropské 
unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) V souvislosti s naplňováním cílů 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 
o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) může Komise v případě potřeby
požádat BERT o poskytnutí nezávislého 
odborného poradenství ohledně užívání 
rádiových frekvencí ve Společenství.
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úřad požádán, aby Komisi poskytl 
poradenství o výsledcích získaných na 
základě pověření, které Komise vydala 
Evropské konferenci správ pošt a 
telekomunikací (CEPT).

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(22) Odvětví elektronických komunikací 
jako klíčové odvětví na cestě 
k vyspělejšímu evropskému hospodářství 
založenému na znalostech a rozvoj 
technologií a trhu sice zvýšily potenciál 
využívání služeb elektronických 
komunikací bez ohledu na zeměpisné 
hranice jednotlivých členských států, hrozí 
však, že existence různých právních a 
regulačních podmínek pro využívání těchto 
služeb podle vnitrostátních právních 
předpisů bude poskytování takovýchto 
přeshraničních služeb ve stále větším 
měřítku bránit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Úřad by měl zejména posuzovat 
potřebu jednotného výběrového řízení na 
úrovni Společenství, pokud jde o práva na 
užívání, na něž se vztahují harmonizované 
podmínky, poskytovat Komisi poradenství 
ohledně podmínek a kritérií, které se mají 
při takovémto výběrovém řízení uplatnit, 
a přijímat a posuzovat žádosti podniků 
o takováto práva na užívání. Úřad by měl 
rovněž ve vhodných případech poskytovat 
Komisi poradenství v otázkách odejmutí 
těchto práv na užívání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Úřad by měl fungovat jako odborné 
středisko na evropské úrovni zabývající se 
otázkami bezpečnosti sítí a informací a 
měl by poskytovat pokyny a poradenství 
Evropskému parlamentu, Komisi nebo 
příslušným subjektům určeným členskými 
státy. Otázka bezpečnosti a odolnosti 
komunikačních sítí a informačních 
systémů má pro společnost nadále 
prvořadý význam a představuje klíčovou 
součást předpisového rámce EU pro sítě 
a služby elektronických komunikací. 
Řádné fungování vnitřního trhu může být 
ohroženo nesourodým uplatňováním 
ustanovení týkajících se bezpečnosti, která 
jsou stanovena v rámcové směrnici a ve 

vypouští se
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zvláštních směrnicích. Stanovisko, v němž 
úřad na žádost Komise a členských států 
poskytne technické poradenství, by mělo 
usnadnit jednotné uplatňování uvedených 
směrnic na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Poskytovatelům elektronických 
komunikaci lze uložit správní poplatky za 
řízení systému oprávnění a za udělování 
práv na užívání. Kromě správních 
poplatků mohou být vybírány poplatky za 
užívání frekvencí a čísel. V zájmu snížení 
správní zátěže podniků by měl úřad při 
společném výběrovém řízení vybírat a 
mezi členské státy rozdělovat správní 
poplatky a poplatky za užívání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Úřad by měl přispívat k rozvoji 
osvědčených regulačních postupů 
a jednotného uplatňování regulace 
v odvětví elektronických komunikací, a to 
podporou výměny informací mezi 
vnitrostátními orgány a tím, že příslušné 
informace zpřístupní veřejnosti ve snadno 
přístupné formě. Úřad by měl mít možnost 

(27) Investice a inovace spolu v odvětví
elektronických komunikací úzce souvisejí, 
BERT by měl přispívat k rozvoji 
osvědčených regulačních postupů a 
jednotného uplatňování regulace v odvětví 
elektronických komunikací, a to podporou 
výměny informací mezi vnitrostátními 
orgány a tím, že příslušné informace 
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řešit ekonomické a technické otázky a měl 
by mít přístup k nejnovějším dostupným 
informacím, aby mohl reagovat na 
ekonomické a technické výzvy spojené 
s rozvojem informační společnosti, např. 
v oblastech jako bezpečnost sítí a 
informací a zařízení využívající 
technologii rádiové identifikace (RFID).

zpřístupní veřejnosti ve snadno přístupné 
formě. BERT by měl mít možnost řešit 
ekonomické a technické otázky a měl by 
mít přístup k nejnovějším dostupným 
informacím, aby mohl reagovat na 
ekonomické a technické výzvy spojené 
s rozvojem informační společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Aby se zvýšila průhlednost cen pro 
koncové uživatele za uskutečnění nebo 
příjem regulovaného roamingového volání 
ve Společenství a aby bylo roamingovým 
zákazníkům usnadněno rozhodování 
o používání mobilního telefonu 
v zahraničí, měl by BERT zaručit, že mají 
zainteresované strany k dispozici aktuální 
informace o uplatňování nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
717/2007 ze dne 27. června 2007 
o roamingu ve veřejných mobilních 
telefonních sítích ve Společenství a 
o změně směrnice 2002/21/ES, a 
každoročně zveřejňovat výsledky tohoto 
sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Struktura úřadu by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 

(32) Struktura BERT by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Struktura by měla 
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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.

být uzpůsobena podle specifických potřeb 
systému Společenství pro regulaci 
elektronických komunikací. Zejména je 
třeba plně zohlednit specifickou úlohu 
vnitrostátních regulačních orgánů a jejich 
nezávislost.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(33) BERT by měl mít nezbytné 
pravomoci, aby mohl své 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí 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 

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

komunikací a aby své povinnosti při 
organizaci vnitřního fungování BERT
vykonával zcela nezávisle a pružně. 
Výkonný ředitel by měl zaručit, že BERT
plní své úkoly účinně a nezávisle.
(Tento pozměňovací návrh týkající se 
nahrazení termínu „ředitel“ za termín 
„výkonný ředitel“ se vztahuje na celé 
znění. Přijetí bude vyžadovat odpovídající 
změnu všude v textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí 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. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Kromě dodržování pracovních zásad 
založených na nezávislosti a průhlednosti 
by měl být úřad organizací otevřenou 
kontaktům s průmyslem, spotřebiteli 

vypouští se
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a dalšími dotčenými osobami. Úřad by měl 
podporovat spolupráci různých subjektů, 
které působí v oblasti bezpečnosti sítí a 
informací, a to mimo jiné pořádáním 
pravidelných konzultací s průmyslem, 
výzkumnými středisky a dalšími 
dotčenými osobami, a vytvořením sítě 
kontaktů pro subjekty Společenství, 
veřejné subjekty jmenované členskými 
státy, soukromé subjekty a spotřebitelské 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Postupy úřadu by tedy měly 
zaručovat, aby měl přístup ke zvláštním 
odborným znalostem a zkušenostem 
v odvětví elektronických komunikací, 
zejména v technicky složitých a rychle se 
měnících oblastech, jako je bezpečnost sítí 
a informací.

(38) Postupy BERT by tedy měly 
zaručovat, aby měl přístup ke zvláštním 
odborným znalostem a zkušenostem 
v odvětví elektronických komunikací, 
zejména v technicky složitých a rychle se 
měnících oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Aby se zaručilo, že má úřad při 
plnění úkolů v oblasti bezpečnosti sítí a 
informací k dispozici nezbytný stupeň 
odborných znalostí a zkušeností, měl by 
být jmenován hlavní úředník pro 

vypouští se
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bezpečnost sítí. Měla by být ustavena stálá 
skupina zastoupených zájmů, která by 
měla hlavnímu úředníkovi pro bezpečnost 
sítí poskytovat poradenství, podporovat 
sdílení informací a osvědčených postupů 
v těchto otázkách a vést pravidelný dialog 
se soukromým sektorem, spotřebitelskými 
organizacemi a dalšími dotčenými 
osobami.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Aby byla zaručena plná samostatnost 
a nezávislost úřadu, měl by obdržet 
samostatný rozpočet. Na veškeré dotace ze
souhrnného rozpočtu Evropské unie se 
nadále uplatňuje rozpočtový proces 
Společenství. Kromě toho by měl Účetní 
dvůr provádět kontrolu účtů v souladu 
s článkem 91 nařízení Komise (ES, 
Euratom) č. 2343/2002 ze dne 
23. prosince 2002 o rámcovém finančním 
nařízení pro subjekty uvedené v článku 
185 nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství. 

(40) Aby byla zaručena plná samostatnost 
a nezávislost BERT, měl by obdržet 
samostatný rozpočet. Zatímco třetina 
prostředků k financování úřadu bude 
poskytnuta ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie, dvě třetiny jeho příjmu 
poskytnou vnitrostátní regulační orgány. 
Členské státy jsou povinny zajistit, aby 
vnitrostátní regulační orgány měly pro 
tento účel k dispozici nevázané finanční 
prostředky v odpovídající výši.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Při dosahování cílů a plnění úkolů 
v rámci své působnosti by měl úřad
zejména dodržovat předpisy použitelné pro 
orgány Společenství o nakládání 
s citlivými dokumenty. Ve vhodných 
případech je třeba v rámci tohoto nařízení 
zaručit ucelenou a bezpečnou výměnu 
informací.

(43) Při dosahování cílů a plnění úkolů 
v rámci své působnosti by vnitrostátní 
regulační orgány měly zajistit, aby BERT
zejména dodržoval předpisy použitelné pro 
orgány Společenství o nakládání 
s citlivými dokumenty. Ve vhodných 
případech je třeba v rámci tohoto nařízení 
zaručit ucelenou a bezpečnou výměnu 
informací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Úřad by měl uplatňovat příslušné 
právní předpisy Společenství týkající se 
přístupu veřejnosti k dokumentům podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 
o přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise 
a právní předpisy Společenství týkající se 
ochrany fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
45/2001 ze dne 18. prosince 2000 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.

(44) Vnitrostátní regulační orgány by 
měly zajistit, aby BERT uplatňoval
příslušné právní předpisy Společenství 
týkající se přístupu veřejnosti 
k dokumentům podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze 
dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 
k dokumentům Evropského parlamentu, 
Rady a Komise a právní předpisy 
Společenství týkající se ochrany fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 
18. prosince 2000 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Účast třetích zemí na práci úřadu by 
měla být umožněna v souladu 
s příslušnými dohodami, které 
Společenství uzavře.

vypouští se

Or. en



PR\717944CS.doc 21/77 PE404.717v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Zejména by měla být Komisi svěřena 
pravomoc, aby mohla informace uvedené 
v příloze tohoto nařízení přizpůsobovat 
technickému vývoji či vývoji na trhu. 
Jelikož uvedená opatření mají obecný 
význam a jejich předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, musejí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou podle článku 5a 

vypouští se
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rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Jelikož cílů navrhovaných opatření, 
totiž lepšího fungování vnitřního trhu sítí 
a služeb elektronických komunikací a 
rozvoje elektronických komunikací napříč 
Společenstvím, nemůže být vzhledem 
k celoevropské působnosti tohoto nařízení 
dosaženo uspokojivě na úrovni členských 
států, a proto jich může být lépe dosaženo 
na úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. 
V souladu se zásadou proporcionality 
podle uvedeného článku nepřekračuje 
toto nařízení rámec toho, co je k dosažení 
těchto cílů nezbytné. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se Evropský úřad pro trh 
elektronických komunikací, jehož 
povinnosti jsou stanoveny v tomto 
nařízení.

1. Zřizuje se Úřad pro evropské regulační 
orgány v telekomunikačních službách 
(BERT), jehož povinnosti jsou stanoveny 
v tomto nařízení. Komise konzultuje 
BERT při plnění svých úkolů podle 
rámcové směrnice a zvláštních směrnic, 
jak to stanoví toto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad jedná v rámci působnosti rámcové 
směrnice a zvláštních směrnic a vychází 
z odborných znalostí vnitrostátních 
regulačních orgánů. Přispívá k lepšímu 
fungování vnitřního trhu sítí a služeb 
elektronických komunikací, především 
k rozvoji elektronických komunikací 
napříč Společenstvím a k vysoké a účinné 
úrovni bezpečnosti sítí a informací, a to 
plněním úkolů vyjmenovaných 
v kapitolách II a III.

2. BERT jedná v rámci působnosti 
rámcové směrnice a zvláštních směrnic 
a vychází z odborných znalostí 
vnitrostátních regulačních orgánů. Přispívá 
k lepšímu fungování vnitřního trhu sítí a 
služeb elektronických komunikací, 
především k rozvoji elektronických 
komunikací napříč Společenstvím, a to 
plněním úkolů vyjmenovaných 
v kapitolách II a III.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Pozměňovací návrh 35

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

Pozměňovací návrh 36

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

Pozměňovací návrh 37

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;

g) poskytuje Komisi příslušné poradenství
při výběru podniků, jimž mají být udělena 
práva na užívání rádiových frekvencí a 
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čísel;

Or. en

Pozměňovací návrh 38

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

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost Komise vydává úřad
stanoviska ke všem otázkám týkajícím se 
elektronických komunikací.

1. Na žádost Komise vydává BERT
stanoviska ke všem otázkám týkajícím se 
elektronických komunikací, jak to stanoví 
toto nařízení. BERT může rovněž vydávat 
z vlastního podnětu stanovisko k těmto 
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skutečnostem Komisi nebo vnitrostátním 
regulačním orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

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. S cílem podpořit harmonizované
uplatňování ustanovení rámcové směrnice 
a zvláštních směrnic si Komise vyžádá 
stanovisko BERT také při přípravě 
doporučení nebo rozhodnutí, jež má 
Komise přijmout v souladu s článkem 19 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Takovou pomoc úřadu si může vyžádat i 
Evropský parlament v rozsahu, v jakém to 
může přiměřeně vyžadovat v souvislosti 
s různými šetřeními či právními předpisy 
v působnosti funkcí BERT.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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
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Pozměňovací návrh 43

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

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) opatření týkající se otázek rádiových 
frekvencí v souladu s články 4 a 6 
rozhodnutí č. 676/2002/ES (rozhodnutí 
o rádiovém spektru);

o) záležitosti týkající se pravomocí 
v působnosti BERT, pokud tyto 
skutečnosti mají vliv na správu spektra 
nebo jsou správou spektra ovlivněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

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;
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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

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kromě toho úřad provádí specifické 
úkoly stanovené v článcích 5 až 23.

4. Kromě toho Komise může požádat 
BERT, aby provedl specifické úkoly 
stanovené v článcích 5 až 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise a vnitrostátní regulační 
orgány v co nejvyšší míře zohledňují 
stanovisko vydané BERT. Zveřejní 
informace o tom, jak bylo jeho stanovisko 
zohledněno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Konzultace BERT ve věci vymezení a 
analýzy vnitrostátních trhů

Or. en

Pozměňovací návrh 49

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. BERT 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). Komise případně požádá 
BERT, aby určil, jak by měl být návrh 
opatření změněn, aby se zaručilo, že je 
uvedených cílů co nejúčinněji dosaženo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Přezkumy vnitrostátních trhů prováděné 

úřadem
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 
k plnění úkolů podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úřad může přijímat rozhodnutí ohledně 
udělování práv na užívání čísel 

vypouští se
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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).

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad plní úkoly spojené se správou a 
řízením harmonizovaných číselných 
rozsahů v souladu s čl. 10 odst. 4 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Na žádost poskytuje BERT Komisi, 
skupině pro politiku rádiového spektra 
(dále jen „RSPG“) a/nebo Výboru pro 
rádiové spektrum (dále jen „RSC“) 
příslušné poradenství v záležitostech 
týkajících se pravomocí v působnosti 
BERT, které mají vliv na užívání 
rádiových frekvencí pro elektronické 
komunikace ve Společenství nebo jsou 
tímto užíváním ovlivněny. BERT úzce 
spolupracuje s RSPG a RSC.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise může požádat BERT, aby 
poskytl RSPG a/nebo RSC, ve vztahu 
k poradenství RSC 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

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. Komise může pořádat BERT, aby 
přispěl k výroční zprávě o předpokládaném 
vývoji frekvencí v odvětví a politikách 
elektronických komunikací, zejména 
prostřednictvím definování možných 
potřeb a výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

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 

1. Komise může požádat BERT, aby 
poskytl Komisi, RSPG nebo RSC
stanovisko k rozsahu a obsahu prováděcích 



PE404.717v01-00 34/77 PR\717944CS.doc
Externí překlad

CS

6a směrnice 2002/20/ES (autorizační 
směrnice). Toto stanovisko může zahrnovat 
zejména posouzení provedené úřadem, 
pokud jde o výhody, které mohou 
prováděcí opatření přijatá Komisí podle 
článku 6a směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) představovat pro 
jednotný trh sítí a služeb elektronických 
komunikací, a určení služeb, které by
mohly být poskytovány napříč 
Společenstvím a pro něž by takováto 
opatření byla přínosná.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 59

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 
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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).

Or. en

Pozměňovací návrh 60

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. Komise může požádat BERT, aby ve 
lhůtě uvedené v žádosti vysvětlil či doplnil
stanovisko vydané podle odstavce 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Návrh pro výběr podniků

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 
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 
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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

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 13 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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).

Komise může požádat BERT, aby 
předložil Komisi, RSPG nebo RSC 
stanovisko k odejmutí práv na užívání 
udělených na základě společných řízení 
stanovených v článku 6b směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice).

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 vypouští se
Bezpečnost sítí a informací

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:
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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

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

BERT 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 21 a 22.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Výběr správních poplatků za služby 

poskytované úřadem
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.
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 
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uvede vhodné úpravy těchto poplatků.

Or. en

Pozměňovací návrh66

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Výběr a rozdělování poplatků za práva na 

užívání rádiových frekvencí a čísel a 
správních poplatků v rámci společného 

výběrového řízení
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.
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Správní poplatky uvedené v prvním 
pododstavci úřad po přijetí rozdělí mezi 
příslušné vnitrostátní regulační orgány 
podle hodnot, které tyto orgány poskytly.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 68

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 69

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, 
pokud jde o vnitrostátní regulační orgány,
ve všech otázkách týkajících se 
elektronických komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

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
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Pozměňovací návrh 71

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 soukromého sektoru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 vypouští se
Správa rejstříku informací o spektru a 
databáze roamingu v mobilních sítích

1. Aby se zaručila harmonizovaná 
dostupnost informací o užívání rádiových 
frekvencí ve Společenství, zpřístupní se 
pro veřejnost rejstřík ve formě společného 
přístupového bodu pro poskytování 
informací o užívání spektra v každém 
členském státě. Informace o užívání 
rádiových frekvencí jsou na žádost úřadu 
pravidelně poskytovány členskými státy. 
Úřad zajišťuje správu a zveřejnění 
rejstříku. Rejstřík obsahuje informace 
stanovené v příloze tohoto nařízení 
a jakékoli další informace, které může 
úřad považovat za vhodné. Komise může 
přijmout prováděcí opatření, aby přílohu 
přizpůsobila technickému vývoji či vývoji 
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na trhu. Uvedená opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, se 
přijímají postupem podle čl. 54 odst. 3.
2. Úřad zajišťuje správu a zveřejnění 
databáze o cenách hlasových a datových 
služeb poskytovaných uživatelům 
mobilních telefonů při roamingu v rámci 
Společenství, případně včetně zvláštních 
nákladů souvisejících s roamingovými 
voláními uskutečněnými a přijatými 
v nejvzdálenějších regionech Společenství. 
Sleduje vývoj těchto cen a zveřejňuje 
výroční zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úřad sleduje vývoj trhu elektronických 
komunikací, a zejména cen pro koncové 
uživatele u produktů a služeb, které jsou 
spotřebiteli nejvíce využívány.

1. Komise může požádat BERT, aby 
sledoval vývoj trhu elektronických 
komunikací, a zejména cen pro koncové 
uživatele u produktů a služeb, které jsou 
spotřebiteli nejvíce využívány.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

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 

2. BERT zveřejňuje výroční zprávu 
o vývoji odvětví elektronických 
komunikací včetně spotřebitelských 
otázek, v níž určí zbývající překážky 
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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).

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). Tato zpráva se 
předkládá Evropském parlamentu, který 
může poté rozhodnout, že vydá stanovisko.

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise může požádat BERT, aby 
předložil stanovisko k opatřením, která by 
mohla být přijata k řešení problémů 
určených při posuzování otázek uvedených 
v odstavci 1, a to při zveřejnění výroční 
zprávy. Uvedené stanovisko se předkládá 
v Evropském parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Úřad pravidelně zveřejňuje zprávu 
o interoperabilitě digitálních interaktivních 
televizních služeb podle článku 18 

4. Komise může požádat BERT, aby
pravidelně zveřejňoval zprávu 
o interoperabilitě digitálních interaktivních 
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směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). televizních služeb podle článku 18 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Na žádost Komise poskytne BERT
Komisi a členským státům poradenství 
ohledně zlepšení interoperability služeb a 
koncového zařízení elektronických 
komunikací, přístupu k nim a jejich 
využívání, a zejména v souvislosti 
s otázkami přeshraniční interoperability 
sledováním zvláštních potřeb zdravotně 
postižených koncových uživatelů a starších 
osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad zveřejňuje výroční zprávu 
o opatřeních přijatých s cílem zlepšit 
přístupnost služeb a zařízení 
elektronických komunikací pro zdravotně 
postižené koncové uživatele, a to na 

vypouští se



PE404.717v01-00 46/77 PR\717944CS.doc
Externí překlad

CS

základě informací poskytnutých členskými 
státy a informací, které úřad obdrží 
v souladu s čl. 33 odst. 3 směrnice 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě). Zpráva určí opatření, která by 
mohla být přijata na úrovni Společenství 
či na vnitrostátní úrovni s cílem zlepšit 
přístupnost. Úřad může případně vydávat 
doporučení ohledně opatření, která by 
mohla být přijata na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost Komise se úřad může ujmout 
plnění určitých dodatečných úkolů.

Na žádost Komise se BERT může ujmout 
plnění určitých dodatečných úkolů za 
podmínky konsenzu všech jeho členů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány úřadu Orgány BERT
Úřad má: BERT má:
a) správní radu, a) radu regulačních orgánů,

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

d) hlavního úředníka pro bezpečnost sítí,
e) stálou skupinu zastoupených zájmů,
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f) odvolací senát.
(Tento pozměňovací návrh týkající se 
nahrazení termínu „správní rada“ 
termínem „rada regulačních orgánů“ a 
nahrazení termínu „ředitel“ termínem 
„výkonný ředitel“ se vztahuje na celé 
znění. Přijetí bude vyžadovat odpovídající 
změnu všude v textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí 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. Rada regulačních orgánů je tvořena 
jedním členem z každého členského státu, 
přičemž tento člen je současně vedoucím 
nebo pověřeným vysokým zástupcem 
nezávislého vnitrostátního regulačního 
orgánu odpovídajícího v daném členském 
státě za každodenní uplatňování 
předpisového rámce. Vnitrostátní 
regulační orgány jmenují jednoho 
náhradníka za každý členský stát. Komise 
se po předchozí dohodě s radou 
regulačních orgánů účastní jednání jako 
pozorovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 82

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 jmenuje svého předsedu a 
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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.

místopředsedu. Místopředseda automaticky 
nahradí předsedu, pokud tento nemůže 
plnit své povinnosti. Funkční období 
předsedy a místopředsedy je jeden rok, 
v souladu s volebním postupem 
stanoveném v jednacím řádu.

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Schůze správní rady svolává její 
předseda. Nerozhodne-li správní rada 
jinak, účastní se jednání ředitel úřadu. 
Správní rada se schází nejméně dvakrát 
za rok na řádném zasedání. Schází se
rovněž z podnětu předsedy, na žádost 
Komise nebo na žádost alespoň třetiny 
svých členů. Správní rada může k účasti 
na jednání přizvat jako pozorovatele 
jakoukoli osobu, jejíž stanoviska mohou 
s danou problematikou souviset. Členům 
správní rady mohou být s ohledem na 
jednací řád nápomocni poradci nebo 
odborníci. Služby sekretariátu pro správní 
radu zajistí úřad.

3. Schůze rady regulačních orgánů, které
svolává výkonný ředitel, se konají alespoň 
čtyřikrát ročně při řádném zasedání. Rada 
se může sejít rovněž výjimečně, z podnětu 
předsedy, na žádost Komise nebo na žádost 
alespoň třetiny svých členů. Rada 
regulačních orgánů může k účasti na 
jednání přizvat jako pozorovatele jakoukoli 
osobu, jejíž stanoviska mohou s danou 
problematikou souviset. Členům rady
regulačních orgánů mohou být s ohledem 
na jednací řád nápomocni poradci nebo 
odborníci.

Or. en



PR\717944CS.doc 49/77 PE404.717v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 84

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 není stanoveno 
jinak v tomto nařízení, rámcové směrnici 
nebo zvláštní směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 86

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Služby sekretariátu pro radu 
regulačních orgánů zajistí BERT.

Or. en
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Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 26 – nadpis a odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Rada regulačních orgánů jmenuje 
v souladu s čl. 25 odst. 2 předsedu a 
místopředsedu a v souladu s [čl. 26 odst. 
13b] ředitele. Rada regulačních orgánů 
přijímá rozhodnutí týkající se plnění 
funkcí BERT, jak je uvádí článek 3 tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

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 
úředníka pro bezpečnost sítí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 89

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
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Or. en

Pozměňovací návrh 90

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

Pozměňovací návrh 91

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. Po poradě s Komisí rada regulačních 
orgánů před 30. zářím každého roku 
přijme pracovní program BERT pro 
nadcházející rok a předá jej Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Správní rada vykonává v souladu 
s články 36 až 38 své rozpočtové 

vypouští se
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pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správní rada rozhodne po obdržení 
souhlasu Komise, zda přijme jakákoli 
dědictví, dary nebo příspěvky z jiných 
zdrojů Společenství.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 94

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Správní rada v případě potřeby 
v souladu s čl. 49 odst. 2 vypracuje 
personální politiku úřadu.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Správní rada přijme v souladu 
s článkem 47 zvláštní opatření týkající se 
práva na přístup k dokumentům úřadu.

10. Rada regulačních orgánů přijme,
v zastoupení BERT, v souladu s článkem 
47 zvláštní opatření týkající se práva na 
přístup k dokumentům BERT.

Or. en

Pozměňovací návrh 97

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 BERT a do 
15. června ji předá Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Účetnímu dvoru. Evropský parlament 
může požádat předsedu rady regulačních 
orgánů nebo výkonného ředitele, aby se 
zprávou zabývali, pokud jde o příslušné 
otázky týkající se činností BERT.

Or. en
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Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 99

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

Pozměňovací návrh 100

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. Před přijetím stanovisek, doporučení 
a rozhodnutí podle článků 4 až 23, které 
spadají do oblasti její působnosti, 
poskytne rada regulačních orgánů své 
stanovisko výkonnému řediteli. Kromě 
toho rada regulačních orgánů radí 
výkonnému řediteli při plnění jeho úkolů.
(Přemístění textu čl. 28 odst. 1, termín 
„ředitel“ je nahrazen termínem „výkonný 
ředitel“).
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Or. en

Pozměňovací návrh 101

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13b. Rada regulačních orgánů jmenuje 
výkonného ředitele. Rada regulačních 
orgánů přijme toto rozhodnutí 
tříčtvrtinovou většinou svých členů. 
Výkonný ředitel se na vypracování 
takovýchto stanovisek nepodílí ani se 
neúčastní hlasování o nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 102

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13c. 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 
BERT pro činnosti v nadcházejícím roce.
(Přemístění textu čl. 28 odst. 3. Termín 
„úřad“ je nahrazen termínem „BERT“.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 103

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13d. Rada regulačních orgánů schválí 
nezávislou část výroční zprávy týkající se 
regulačních činností podle čl. 26 odst. 11 
a čl. 30 odst. 9.
(Přemístění textu čl. 28 odst. 4)

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Rada regulačních orgánů

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 
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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.
7. Služby sekretariátu pro radu 
regulačních orgánů zajistí úřad.

Or. en

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se
Úkoly rady regulačních orgánů

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. 
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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.

(Čl. 28 odst. 1, 3 a 4 jsou uvedeny v čl. 26 
odst. 13a, 13c a 13d.

Or. en

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 29 – nadpis a odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ředitel 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. BERT řídí výkonný ředitel, který při 
výkonu svých funkcí jedná nezávisle. 
Výkonný ředitel nevyžaduje ani nepřijímá 
pokyny od žádné vlády ani žádného 
subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ředitele jmenuje správní rada po poradě 2. Výkonného ředitele jmenuje rada 
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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.

regulačních orgánů na základě 
výkonnosti, schopností a zkušeností 
v oblasti sítí a služeb elektronických 
komunikací. Před jmenováním může
vhodnost kandidáta vybraného radou 
regulačních orgánů podléhat
nezávaznému stanovisku Evropského 
parlamentu a Komise. Za tím účelem bude 
kandidát vyzván, aby učinil prohlášení 
před příslušným výborem Evropského 
parlamentu a zodpověděl otázky jeho 
členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 108

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po poradě s radou regulačních orgánů 
může správní rada jednající na návrh 
Komise funkční období ředitele jednou 
prodloužit nanejvýše o další tři roky, a to 
s ohledem na hodnotící zprávu a pouze 
v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami úřadu.

4. Rada regulačních orgánů jednající na 
návrh Komise funkční období výkonného
ředitele jednou prodloužit nanejvýše o další 
tři roky, a to s ohledem na hodnotící zprávu 
a pouze v případech odůvodněných úkoly a 
potřebami BERT.

Or. en

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Výkonný ředitel může být odvolán 
pouze rozhodnutím rady regulačních 
orgánů s přihlédnutím ke stanovisku 
Evropského parlamentu. Rada 
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většinou svých členů. regulačních orgánů toto rozhodnutí 
schválí tříčtvrtinovou většinou svých členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Výkonný ředitel stanovuje agendu rady
regulačních orgánů. Práce rady 
regulačních orgánů se účastní bez 
hlasovacího práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ředitel odpovídá za provádění ročního 
pracovního programu úřadu pod vedením 
rady regulačních orgánů, případně 
hlavního úředníka pro bezpečnost sítí a 
pod správní kontrolou správní rady.

5. Výkonný ředitel odpovídá za provádění 
ročního pracovního programu BERT pod 
vedením rady regulačních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

návrh výroční zprávy o činnosti BERT, 
která obsahuje část týkající se 
konzultačních činností BERT a část 
týkající se finančních a správních 
záležitostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 vypouští se
Hlavní úředník pro bezpečnost sítí

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
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Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Stálá skupina zastoupených zájmů

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.
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. en
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Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Odvolací senát

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.
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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. en

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 vypouští se
Odvolání

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.
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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
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Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35 vypouští se
Žaloby u Soudu prvního stupně a 

Soudního dvora
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

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjmy úřadu sestávají 1. Příjmy BERT se dělí takto:
a) z poplatků za služby poskytované 
úřadem;

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

b) z části poplatků za užívání placených b) dvě třetiny jeho ročního příjmu budou 
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žadateli v souladu s článkem 17; pocházet z přímých příspěvků 
vnitrostátních regulačních orgánů. 
Členské státy jsou povinny zajistit, aby 
byly vnitrostátní regulační orgány 
vybaveny adekvátními finančními a 
lidskými zdroji k provedení úkolů, jimiž je 
pověřuje BERT, a k tomu, aby byly 
schopny BERT řádně financovat. Členské 
státy by měly určit rozpočtovou položku, 
kterou musí vnitrostátní regulační orgány 
z tohoto pohledu využívat s cílem 
zajišťovat zdroje k financování BERT z e 
svých ročních rozpočtů. Tyto rozpočty se 
zveřejní;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podniky, které poskytují sítě a služby 
elektronických komunikací, poskytnou 
veškeré informace včetně informací 
finančních, které úřad požaduje k plnění 
úkolů stanovených tímto nařízením. 
Podniky musí tyto informace poskytovat 
neprodleně na žádost, v časových lhůtách a 
s takovou úrovní podrobnosti údajů, jakou 
úřad požaduje. Úřad žádost o informace 
zdůvodní.

1. Podniky, které poskytují sítě a služby 
elektronických komunikací, poskytnou 
veškeré informace včetně informací 
finančních, které BERT požaduje k plnění 
úkolů stanovených tímto nařízením. 
Podniky musí tyto informace poskytovat 
neprodleně na žádost, v časových lhůtách a 
s takovou úrovní podrobnosti údajů, jakou 
BERT požaduje. Komise může požadovat, 
aby BERT žádost o informace zdůvodnil.

Or. en
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Pozměňovací návrh 120

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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 123

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

Pracovníci BERT, členové rady 
regulačních orgánů a výkonný ředitel 
BERT učiní prohlášení o závazcích a roční
prohlášení o zájmech, v němž uvedou 
všechny přímé či nepřímé zájmy, které by 
mohly ovlivňovat jejich nezávislost. Tato 
prohlášení činí písemně.

Or. en

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úřad zajistí, aby byly veřejnosti a všem 
zainteresovaným stranám případně 
poskytovány objektivní, spolehlivé a 
snadno přístupné informace, zejména 
pokud jde o výsledky jeho práce. Rovněž 

2. BERT zajistí, aby byly veřejnosti a všem 
zainteresovaným stranám případně 
poskytovány objektivní, spolehlivé a 
snadno přístupné informace, zejména 
pokud jde o výsledky jeho práce. Rovněž 
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zveřejní prohlášení o zájmech učiněná
ředitelem a úředníky dočasně přidělenými 
členskými státy a prohlášení o zájmech 
učiněná odborníky.

zveřejní prohlášení o zájmech učiněná 
členy rady regulačních orgánů a 
výkonným ředitelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členové rad a odvolacího senátu úřadu, 
ředitel, externí odborníci a zaměstnanci 
úřadu, včetně úředníků dočasně 
přidělených členskými státy, jsou povinni i 
po skončení svých funkcí zachovávat 
důvěrnost podle článku 287 Smlouvy.

2. Členové rady regulačních orgánů 
BERT a výkonný ředitel, externí odborníci 
a zaměstnanci BERT, včetně úředníků 
dočasně přidělených členskými státy, jsou 
povinni i po skončení svých funkcí 
zachovávat důvěrnost podle článku 287 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 127

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 
řádu.

1. Na zaměstnance BERT 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 
řádu.

Or. en

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada může přijmout 
ustanovení, která úřadu umožní dočasně 
zaměstnat odborníky z jednotlivých 
členských států.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad je otevřený účasti evropských zemí, 
které uzavřely se Společenstvím dohody, 
na jejichž základě příslušné země přijaly a 
uplatňují právní předpisy Společenství 

BERT je otevřený účasti evropských zemí, 
které uzavřely se Společenstvím dohody, 
na jejichž základě příslušné země přijaly a 
uplatňují právní předpisy Společenství 
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v oblasti spadající do působnosti tohoto 
nařízení. V souladu s příslušnými 
ustanoveními těchto dohod se přijmou 
opatření, která stanoví prováděcí pravidla 
pro účast těchto zemí na práci úřadu, 
zejména povahu a rozsah této účasti. Tato 
opatření zahrnují zejména ustanovení 
o finančních příspěvcích a 
zaměstnancích. Mohou stanovit, že tyto 
státy budou bez možnosti hlasování 
zastoupeny v radě regulačních orgánů.

v oblasti spadající do působnosti tohoto 
nařízení. V souladu s příslušnými 
ustanoveními těchto dohod se přijmou 
opatření, která stanoví prováděcí pravidla 
pro účast těchto zemí na práci BERT, 
zejména povahu a rozsah této účasti. 
V návaznosti na rozhodnutí rady 
regulačních orgánů mohou tato opatření 
stanovit, že tyto státy budou bez možnosti 
hlasování zastoupeny při zasedáních rady
regulačních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Článek 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do pěti let od skutečného zahájení činnosti 
a poté každých pět let zveřejní Komise 
obecnou zprávu o zkušenostech získaných 
v důsledku činnosti úřadu a uplatňování 
postupů stanovených v tomto nařízení. 
Toto hodnocení zahrnuje výsledky 
dosažené úřadem a jeho pracovní metody, 
ve vztahu k jeho účelu, mandátu a úkolům 
definovaným v tomto nařízení a v jeho 
ročních pracovních programech. 
V hodnocení se zohlední názory dotčených 
osob jak na úrovni Společenství, tak na 
vnitrostátní úrovni. Příslušná zpráva a 
případné průvodní návrhy se předají 
Evropskému parlamentu a Radě.

Do tří let od skutečného zahájení činnosti 
zveřejní Komise obecnou zprávu 
o zkušenostech získaných v důsledku 
činnosti BERT. Toto hodnocení zahrnuje 
výsledky dosažené BERT a jeho pracovní 
metody, ve vztahu k jeho účelu, mandátu a 
úkolům definovaným v tomto nařízení a 
v jeho ročních pracovních programech. 
V hodnocení se zohlední názory dotčených 
osob jak na úrovni Společenství, tak na 
vnitrostátní úrovni. Příslušná zpráva a 
případné průvodní návrhy se předají 
Evropskému parlamentu a Radě. Evropský 
parlament vydá stanovisko ke zprávě 
Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Článek 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 56 vypouští se
Přechodná ustanovení

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

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 57 – první pododstavec a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do pěti let od skutečného zahájení 
činnosti BERT zanikne, pokud Evropský 
parlament, Rada a Komise nezjistí, že se 
tržní podmínky nevyvíjely v takové míře, 
aby úřad regulačních orgánů již nebyl 
zapotřebí.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Východisko: rámcové programy

První návrh Komise na vytvoření rámce z roku 2001 vznikl jako výsledek evropského plánu 
nastoupit cestu liberalizace evropského telekomunikačního trhu. Evropa tím, že otevřela a 
restrukturalizovala trh, umožnila tržním strukturám, aby se nově rozvíjely s cílem lépe 
využívat inovační potenciál a rozvíjet konkurenční trhy v odvětví telekomunikací. O osm let 
později je účelem přezkumu vyhodnotit, čeho bylo v uplynulé době dosaženo, kriticky 
analyzovat úspěch regulačního rámce EU, pokud jde o podporu přechodu na konkurenční a 
integrované tržní prostředí, a podpořit případné nové myšlenky a směry.

Obecně lze říci, že posílená hospodářská soutěž v tomto odvětví se projevila jako hybná síla 
investic a inovací. Úsilí se vyplatilo a účinky této liberalizace jsou velmi pozitivní, neboť byly 
vytvořeny podmínky pro růst a zaměstnanost a nové hospodářské a sociální příležitosti. 
V současnosti jsou telekomunikační služby odvětvím s rychle se rozvíjejícími novými 
technologiemi, vysokým stupněm inovace, značnými investicemi a produktivitou, a ziskovost 
je často výrazně nad průměrem v nefinanční obchodní sféře. Tyto skutečnosti činí z odvětví 
klíčovou součást nefinanční obchodní sféry, kde Eurostat vypočítává průměr 3,5 % přidané 
hodnoty pro EU tvořenou 27 členskými státy v roce 2005.

Z pohledu konkurenceschopnosti vůči konkurentům investice do tohoto odvětví předstihly 
Spojené státy a asijsko-tichomořský region. V témže roce činil evropský trh elektronických 
komunikací přibližně 273 mld. EUR. Dopady jasně pocítili spotřebitelé. Hospodářská soutěž 
mezi provozovateli telekomunikačních služeb v uplynulých dvaceti letech výrazně snížila 
náklady na telefonní hovory. Vážený průměrný poplatek v EU za tříminutový hovor poklesl 
o 65 % a náklady na desetiminutový hovor o 74 %. 

Liberalizace byla sice úspěšná, avšak stále musíme jako tvůrci politik nadále zajišťovat 
nejlepší podmínky pro své společnosti, zejména v souvislosti s ambicemi transformovat 
Evropu na znalostní ekonomiku a s ohledem na význam odvětví telekomunikačních služeb 
pro splnění tohoto cíle. Nesmíme proto usnout na vavřínech. Existují stále úzkoprofilová 
místa ve způsobu, jakým vytváříme integrované tržní prostředí. Stále se setkáváme 
s přeshraničními problémy a nerovnoměrným vývojem členských států, pokud jde 
o širokopásmový přístup, digitalizaci a služby. Tyto úkoly je zapotřebí řešit, pokud máme 
zaručit skutečně společný trh.

Návrh Komise na zřízení úřadu EECMA: klíčový problém

V rámci stávajícího přezkumu rámce evropských telekomunikačních služeb Komise navrhla 
vytvoření Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (EECMA) (KOM(2007)0699; 
2007/0249(COD)). Zpravodajka je toho názoru, že návrh na zřízení úřadu EECMA, třebaže 
byl dobře míněn, skrývá pod povrchem řadu obtíží. Návrh Komise vyjadřuje dobrý záměr 
zlepšit fungování společného trhu. Tyto výhledové návrhy týkající se úřadu EECMA by však 
v rozporu s tímto záměrem spíše oslabily evropskou konkurenceschopnost vytvářením 
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byrokratických překážek a oslabováním úsilí Evropské komise o zavedení lepší regulace, 
které bylo široce prezentováno prezidentem Barrosem. Realizace tohoto návrhu by navíc byla 
v rozporu se zásadou subsidiarity v tom smyslu, že by ubírala pravomoci členským státům a 
vnitrostátním regulačním orgánům, které působí v tomto odvětví. Úřad by byl zbytečně 
vzdálen od vlastních trhů, které má regulovat, izolován od těch, kteří trhy znají z každodenní 
praxe. Jeho existence a fungování je v rozporu s dlouhodobým cílem nahradit regulaci ex-ante 
právem hospodářské soutěže a zároveň snižuje regulační jistotu a činí evropskou regulaci 
méně předvídatelnou. Navrhovanému sloučení s agenturou ENISA je těžké porozumět. 
Sloučení agentury ENISA s úřadem EECMA by pouze znehodnotilo fungování úřadu 
EECMA. Komise není příliš připravena snižovat náklady na administrativu a pouze by 
oslabila hlavní zaměření agentury řešením nesouvisejících problémů agentury ENISA.

Zpět k základům: BERT

Zpravodajka tvrdí, že bychom neměli příliš spěchat s opouštěním pozitivních stránek, které 
lze nalézt ve stávající skupině pro evropské regulační orgány elektronických komunikačních 
sítí a služeb (ERG), třebaže konstatuje, že jsou nezbytné některé změny s ohledem na úspěšné 
fungování této skupiny v budoucnosti. Uvádí, že některé odpovědi jsou uvedeny v návrhu 
Komise na zřízení úřadu EECMA, přestože nehovoří o vytvoření těžkopádné evropské 
agentury. Zpravodajka proto navrhuje vytvoření úřadu BERT (Úřadu pro evropské regulační 
orgány v telekomunikačních službách), který by převzal řadu funkcí úřadu EECMA bez toho, 
že by se stal těžkopádnou agenturou, a vycházel by z osvědčených postupů skupiny ERG; 
usměrňoval by své fungování a postupy práce a posiloval závazek Komise konzultovat tento 
nový orgán a v co nejvyšší míře zohlednit jeho názory. Vytvoření BERT, na základě článku 
95 Smlouvy o ES, by pevně zakotvilo stávající skupinu ERG do evropského práva formálním 
vytvořením poradenského subjektu, jehož funkce a odpovědnosti jsou výslovně uvedeny 
v nařízení. Znamenalo by to pro BERT vyšší stupeň účinnosti a legitimity, než má skupina 
ERG dnes, a zároveň by byla zajištěna účinná účast vnitrostátních regulačních orgánů a jejich 
neocenitelné zkušenosti v území.

Co by BERT dělal?

BERT by byl nezávislým odborným poradenským orgánem Komise a zachoval by si 
nezávislost na vládách i průmyslovém odvětví. Stejně jako úřad EECMA by BERT jednal 
jako hlavní poradenský orgán vůči Komisi, ale rovněž jako samostatný vnitrostátní regulační 
orgán s cílem podporovat soudržný regulační přístup v rámci celé Evropské unie. BERT by 
vyjadřoval své názory svobodně a nikoli pouze na žádost Komise, a rovněž by dále rozvíjel 
současné podrobné společné postoje skupiny ERG týkající se prioritních trhů, vytvoření 
programu shody pro sledování vnitrostátních regulačních orgánů a označení neodůvodněných 
odlišností.

Stávající rovnováha koordinace na základě zásad subsidiarity má svůj důvod a realita 
vnitřního trhu je taková, že je to stále soubor mnoha různých malých trhů s vlastními rysy a 
dynamikou. Soulad v regulačních zásazích proto skutečně znamená zajištění toho, aby 
regulace byl uplatňována úměrně a aby řešila specifické problémy hospodářské soutěže, které 
vyplynou v určitém čase a místě, přičemž nejpovolanější k tomu jsou právě vnitrostátní 
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regulační orgány, které působí v tomto odvětví.

Úkoly agentury ENISA by samozřejmě nebyly zahrnuty do pověření BERT, nikoli pouze 
z důvodu nedostatku synergií mezi jejich příslušnými pravomocemi, ale navíc proto, že by 
takový přesun mohl oslabovat jeho nezávislost.

Politika spektra, složení a pravomoci různých vnitrostátních regulačních orgánů se liší mezi 
jednotlivými členskými státy, neboť ne všechny vnitrostátní regulační orgány mají pravomoci 
v této oblasti. V návaznosti na to by Skupina pro politiku rádiového spektra a Výbor pro 
rádiové spektrum měly i nadále vykonávat své úkoly, a třebaže by BERT nepřevzal vedoucí 
úlohu v evropské politice spektra, systém úzké spolupráce s těmito stávajícími orgány by se 
rozvíjel, a úřadu BERT by to umožnilo provádět případné poradenství pro Komisi při výběru 
podniků, kterým mají být udělena práva používat rádiovou frekvenci a řadu možných 
celoevropských postupů udělování licencí.

Struktura a zaměstnanci

BERT bude plně odpovědný příslušným evropským úřadům a vůči těmto orgánům bude plně 
transparentní. BERT bude tvořen zástupci vnitrostátního regulačního orgánu každého 
členského státu, jak je tomu v současnosti ve skupině ERG. Bude mít mnohem jednodušší 
strukturu než úřad EECMA, ale bude mít vlastní zaměstnance, aby byla zajištěna jeho 
nezávislost na Komisi i na členských státech.

Rada regulačních orgánů bude tvořena zástupci 27 vnitrostátních regulačních orgánů. Aby 
byla posílena odpovědnost, transparentnost a viditelnost BERT, vznikne pozice výkonného 
ředitele. Evropský parlament by mohl vyzvat ředitele, aby se zúčastnil jeho diskusí a 
informoval poslance o činnosti a dosaženém pokroku v BERT. Ředitel by rovněž poskytoval 
aktualizované informace o vývoji evropského trhu elektronických služeb.

Financování a transparentnost

BERT bude financován takto: třetina finančních prostředků bude pocházet z rozpočtu 
Společenství a dvě třetiny od vnitrostátních regulačních orgánů. V každém členském státě by 
měla být učiněna opatření, jimiž se zajistí, aby vnitrostátní regulační orgán měl dostatek 
finančních prostředků k tomu, aby mohl řádně přispívat do BERT. Smysl tohoto 
přerozdělování spočívá v tom, že třetina příspěvku Společenství zajistí, aby byl BERT do jisté 
míry zasazen do systému Společenství, přičemž minimální příspěvek od Společenství mu 
zamezí v tom, aby přebíral rysy evropské agentury, o jejíchž rizicích jsem se již zmínila. 
Začlenění BERT do systému Společenství poskytuje záruky, pokud jde o jeho odpovědnost a 
transparentnost. BERT bude muset splnit některé evropské požadavky, aby si zachoval 
financování z Evropských společenství, a bude muset objasnit své výkaznictví subjektům, 
které jej financují. Spolufinancování poskytuje větší záruku nezávislosti a efektivity BERT, 
než jakých se dostává v současnosti skupině ERG, a pobízí vnitrostátní regulační orgány, aby 
poskytovaly kvalitní pomoc BERT s ohledem na to, že přispívají na jeho fungování.

Odpovědnost
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Jak již bylo zmíněno, BERT bude odpovědný za své kroky. BERT zpracuje komplexní 
výroční zprávu týkající se jeho činností, která bude zpřístupněna veřejnosti. Jeho účetnictví 
bude podléhat kontrole ze strany Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Aby byla zajištěna 
transparentnost, výkonný ředitel poskytne roční přehled svých zájmů. Výběr výkonného 
ředitele sice provede rada regulačních orgánů, na celý proces však bude dohlížet Evropská 
komise a Evropský parlament, jejichž úkolem je vydávat nezávazná stanoviska k navrženému 
kandidátovi. Evropský parlament bude mít navíc možnost požadovat, aby jej výkonný ředitel 
a/nebo kterýkoli jiný člen rady regulačních orgánů informoval nebo aby se zúčastnil slyšení.

Jasné poslání: jasný časový rámec

Nelze opominout skutečnost, že potřeba úřadu je přechodná. BERT by byl přechodným 
orgánem, který by existoval, dokud by se nerozvinulo právo hospodářské soutěže a trh do 
takového stupně, kdy již nebude zapotřebí provádět regulaci ex-ante. Skutečnost, že tento 
subjekt by proto měl mít omezený časový rámec, lépe vysvětluje, proč je výhodnější 
podstoupit tuto cestu s pružným úřadem BERT spíše, než s těžkopádnou institucí Komise 
v podobě úřadu EECMA. Neměla by existovat jakákoli pochybnost o poslání BERT: mělo by 
být zcela jasné, že nemá žádný jiný účel, než je rozvoj primárních podmínek pro trh 
s telekomunikačními službami, aby tento trh mohl co nejdříve začít fungovat výlučně podle 
obecného práva hospodářské soutěže.
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