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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

 

Předmět a oblast působnosti 

Telekomunikační balíček byl zveřejněn v září 2016 a obsahuje soubor legislativních 

a nelegislativních iniciativ zaměřených na celkovou revizi telekomunikačního regulačního 

rámce. Ústředním prvkem balíčku je návrh směrnice, kterou se stanoví evropský kodex pro 

elektronické komunikace, jehož cílem je modernizovat telekomunikační pravidla naposledy 

aktualizovaná v roce 2009. Výbor pro kulturu a vzdělávání také vypracovává samostatné 

stanovisko k tomuto návrhu (navrhovatel: Curzio Maltese).  

Tento návrh je součástí uvedeného telekomunikačního balíčku a snaží se vytvořit 

konzistentnější a účinnější institucionální regulační rámec pro elektronické komunikace. Za 

tímto účelem se zřizuje Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 

komunikací (BEREC) jako plnohodnotná decentralizovaná agentura EU. (V současné době 

představuje BEREC hybridní organizaci, kterou tvoří mezivládní orgán sdružující vnitrostátní 

regulační orgány s cílem provádět harmonizované regulační úkoly EU s podporou Úřadu 

BEREC, malé agentury Společenství poskytující odbornou a administrativní podporu pro 

BEREC).  

Návrh proto obsahuje především klasické ustanovení pro agentury v souladu se společným 

přístupem k decentralizovaným agenturám EU z roku 2012, na kterém se společně dohodly 

Parlament, Rada a Komise. Rovněž uvádí na jednom místě (článek 2) úplný seznam úkolů 

svěřených sdružení BEREC v rámci různých právních předpisů, a to zejména těch, které mu 

byly přiděleny podle nového evropského kodexu pro elektronické komunikace. I když některé 

úkoly jsou předmětem zájmu výboru CULT (např. úloha sdružení BEREC při vydávání 

stanovisek k návrhům vnitrostátních opatření týkajících se vzájemného hodnocení rádiového 

spektra), podstata úkolů je upravena v návrhu kodexu.  

Sdružení BEREC: status quo nebo plnohodnotná agentura EU? 

Po přečtení řady stanovisek vnitrostátních parlamentů na toto téma, nemluvě o vlastním 

stanovisku sdružení BEREC k návrhu, a po konzultacích o této otázce, si navrhovatelka velmi 

dobře uvědomuje, že návrh, aby se upustilo od stávající organizace sdružení BEREC a aby se 

vytvořila plnohodnotná agentura EU, je diskutabilní. Domnívá se však, že tato otázka je 

natolik zásadní, že musí být řešena v rámci příslušného výboru, tj. Výboru pro průmysl, 

výzkum a energetiku (ITRE), který jednoznačně dokáže nejlépe pochopit a zaujmout 

stanovisko k institucionální struktuře, která je nejvhodnější pro regulační prostředí pro 

elektronické komunikace. Pozměňující návrhy, které navrhovatelka předložila, nemají vliv na 

tuto základní otázku. 

Nicméně v dnešní době, kdy jsou normou konvergenční regulační orgány, které mají 

odpovědnost jak za telekomunikace, tak za vysílání, a kdy se do popředí dostává poskytování 

obsahu over-the-top (OTT), má práce sdružení BEREC jednoznačný vliv na oblasti politiky, 

které jsou předmětem zájmu výboru CULT. Navrhovatelka si proto klade za cíl zajistit 

nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů a jejich členů tím, že zajistí, aby byl návrh 

sdružení BEREC plně v souladu s ustanoveními článku 7 navrhované směrnice, kterou se 

stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.   
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Stanovisko navrhovatelky  

 

Navrhovatelka předložila omezený počet cílených pozměňovacích návrhů k návrhu Komise. 

Účelem některých pozměňovacích návrhů je vyjasnit určitá ustanovení nebo zlepšit jejich 

srozumitelnost. Ve většině pozměňujících návrhů je zdůrazněno, že sdružení BEREC musí 

plnit své úkoly a vykonávat svou činnost s přihlédnutím k obecným cílům podpory kulturní 

a jazykové rozmanitosti a mediální plurality, jak je uvedeno v článku 3 návrhu směrnice, 

kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. 

Konkrétní pozměňující návrhy mají také zajistit, aby pracovní skupiny sdružení BEREC 

představovaly co nejširší škálu politických zájmů a působily v souladu s výše uvedenými 

obecnými cíli a aby sdružení BEREC ve své práci aktivně spolupracovalo s co nejširším 

spektrem zúčastněných stran.  

Nakonec navrhovatelka podtrhuje důvody pro spolupráci sdružení BEREC s jinými 

institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, totiž zajištění soudržnosti 

a účinnosti politik. Zdůrazňuje také, že taková spolupráce – zejména se subjekty, jako je 

skupina evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby a evropská 

Skupina pro politiku rádiového spektra – by měla být umožněna jako součást práce sdružení 

BEREC s cílem zajistit celkovou soudržnost a účinnost politik. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Sdružení BEREC a Úřad BEREC 

přispívají kladně k jednotnému uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace. Přesto však mezi členskými 

státy dosud existují značné rozdíly, co se 

týká regulační praxe. Struktura správy 

sdružení BEREC a Úřadu BEREC je 

mimoto těžkopádná a vede k zbytečné 

administrativní zátěži. K zajištění zvýšení 

efektivnosti a synergií, jakož i dalšího 

přispění k rozvoji vnitřního trhu 

elektronických komunikací v Unii, jakož i 

(7) Sdružení BEREC a Úřad BEREC 

přispívají kladně k jednotnému uplatňování 

předpisového rámce pro elektronické 

komunikace. Nicméně mezi členskými 

státy dosud existují značné rozdíly, co se 

týká regulační praxe. Struktura správy 

sdružení BEREC a Úřadu BEREC je 

mimoto těžkopádná a vede k zbytečné 

administrativní zátěži. K zajištění zvýšení 

efektivnosti a synergií, jakož i dalšího 

přispění k rozvoji vnitřního trhu 

elektronických komunikací v Unii, jakož i 
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na podporu přístupu k datovému připojení 

s velmi vysokou kapacitou a jeho 

využívání, hospodářské soutěže při 

poskytování sítí a služeb elektronických 

komunikací a přiřazených zařízení a zájmů 

občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení 

úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho 

struktury správy zřízením sdružení BEREC 

jako decentralizované agentury Unie. To 

odpovídá rovněž potřebě zohlednit 

významně posílenou úlohu, kterou sdružení 

BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 

531/2012, jež stanoví úkoly sdružení 

BEREC ve vztahu k roamingu na území 

Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví 

úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k 

otevřenému internetu a roamingu na území 

Unie, a směrnice, která stanoví značný 

počet nových úkolů sdružení BEREC, jako 

je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících 

se řady témat, podávání zpráv o 

technických záležitostech, vedení rejstříků 

a vydávání stanovisek k postupům na 

vnitřním trhu s ohledem na návrhy 

vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu, jakož i přidělování 

uživatelských práv k rádiovému spektru. 

na podporu přístupu k datovému připojení 

s velmi vysokou kapacitou a jeho 

využívání, hospodářské soutěže při 

poskytování sítí a služeb elektronických 

komunikací a přiřazených zařízení a zájmů 

občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení 

úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho 

struktury správy zřízením sdružení BEREC 

jako decentralizované agentury Unie. To 

odpovídá rovněž potřebě zohlednit 

významně posílenou úlohu, kterou sdružení 

BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 

531/2012, jež stanoví úkoly sdružení 

BEREC ve vztahu k roamingu na území 

Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví 

úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k 

otevřenému internetu a roamingu na území 

Unie, a směrnice, která stanoví značný 

počet nových úkolů sdružení BEREC, jako 

je vydávání rozhodnutí a pokynů v řadě 

oblastí, podávání zpráv o technických 

záležitostech, vedení rejstříků a vydávání 

stanovisek k postupům na vnitřním trhu s 

ohledem na návrhy vnitrostátních opatření 

týkajících se regulace trhu, jakož i 

přidělování uživatelských práv k 

rádiovému spektru. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Provádění předpisového rámce pro 

elektronické komunikace spolu s 

pokrokem komunikačních technologií 

vedly k rychlému vývoji způsobu, jakým 

jsou kultura a kulturní obsah 

distribuovány a zpřístupňovány 

evropským občanům. Kvůli 

nerovnoměrnému pokrytí infrastruktury a 

tzv. efektu uzavírání (lock-in) však také 

vznikly hluboké digitální propasti. Pro 

jejich překlenutí a zabránění vzniku 

nových, především v souvislosti s kulturní 

rozmanitostí a mnohojazyčností, je 
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sdružení BEREC s využitím vhodných 

nástrojů pro rozsah problematiky jednou z 

institucí, které musí při vytváření pokynů, 

vydávání stanovisek a jiných druhů textů 

zohlednit širší kulturní a sociální dopad. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Sdružení BEREC by mělo plnit 

úkoly, které jsou mu svěřeny s náležitým 

ohledem na článek 167 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, k dosažení 

obecných cílů, jako je podpora kulturní a 

jazykové rozmanitosti a mediální 

pluralita, stanovených v čl. 3 odst. 1 

směrnice, jakož i cílů stanovených v 

Úmluvě UNESCO o ochraně a podpoře 

rozmanitosti kulturních projevů z roku 

2005. 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má zdůraznit, že práce sdružení BEREC by se měla řídit obecnými cíli 

podpory kulturní a jazykové rozmanitosti a mediální plurality, protože přijatá rozhodnutí v  

oblasti elektronických komunikací (například o přidělování spektra) mohou mít vliv právě na 

tyto oblasti. V této souvislosti se připomíná úmluva UNESCO. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Sdružení BEREC by mělo mít 

možnost spolupracovat s jinými 

institucemi, agenturami, úřady a poradními 

skupinami Unie (aniž by byla dotčena 

jejich úloha), zejména se Skupinou pro 

politiku rádiového spektra29, Evropskou 

radou pro ochranu údajů30, skupinou 

evropských regulačních orgánů pro 

(11) V zájmu zajištění soudržnosti a 

konzistentnosti politik a plnění svých 

úkolů účinně a s patřičným ohledem na 

širší cíle politiky Unie by mělo mít 

sdružení BEREC možnost spolupracovat s 

jinými institucemi, agenturami, úřady a 

poradními skupinami Unie (aniž by byla 

dotčena jejich úloha), zejména se Skupinou 
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audiovizuální mediální služby31 a 

Agenturou Evropské unie pro bezpečností 

sítí a informací32, jakož i se stávajícími 

výbory (např. Komunikačním výborem a 

Výborem pro rádiové spektrum). Sdružení 

BEREC by mělo mít možnost 

spolupracovat rovněž s příslušnými orgány 

třetích zemí, zejména regulačními orgány, 

které jsou příslušné v oblasti 

elektronických komunikací, a/nebo 

skupinami těchto orgánů, jakož i s 

mezinárodními organizacemi, je-li to při 

plnění jeho úkolů nezbytné. 

pro politiku rádiového spektra29, 

Evropskou radou pro ochranu údajů30, 

skupinou evropských regulačních orgánů 

pro audiovizuální mediální služby31 a 

Agenturou Evropské unie pro bezpečností 

sítí a informací32, jakož i se stávajícími 

výbory (např. Komunikačním výborem a 

Výborem pro rádiové spektrum). Sdružení 

BEREC by mělo mít možnost 

spolupracovat rovněž s příslušnými orgány 

třetích zemí, zejména regulačními orgány, 

které jsou příslušné v oblasti 

elektronických komunikací, a/nebo 

skupinami těchto orgánů, jakož i s 

mezinárodními organizacemi, je-li to při 

plnění jeho úkolů nezbytné. 

__________________ __________________ 

29 Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se 

zřizuje Skupina pro politiku rádiového 

spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49). 

29 Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se 

zřizuje Skupina pro politiku rádiového 

spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49). 

30 Zřízena podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

30 Zřízena podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

31 Směrnice [...]. 31 Směrnice [...]. 

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o 

Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí 

a informací (ENISA) a o zrušení nařízení 

(ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 

18.6.2013, s. 41). 

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o 

Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí 

a informací (ENISA) a o zrušení nařízení 

(ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 

18.6.2013, s. 41). 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má podtrhnout důvody pro spolupráci s jinými příslušnými orgány, 

včetně skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby a Skupiny 

pro politiku rádiového spektra. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) V porovnání se situací v minulosti, 

kdy souběžně fungovaly rada regulačních 

orgánů i řídící výbor, by existence jedné 

rady, která určuje obecné zaměření činností 

sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních 

a provozních, jakož i o administrativních a 

rozpočtových záležitostech, měla pomoci 

zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost 

agentury. Za tímto účelem by měla správní 

rada plnit příslušné funkce a měla by se 

kromě dvou zástupců Komise skládat z 

vedoucího či jiného člena kolektivního 

orgánu každého vnitrostátního regulačního 

orgánu, kteří jsou chráněni požadavky 

týkajícími se propuštění. 

(12) V porovnání se situací v minulosti, 

kdy souběžně fungovaly rada regulačních 

orgánů i řídící výbor, by existence jedné 

rady, která určuje obecné zaměření činností 

sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních 

a provozních, jakož i o administrativních a 

rozpočtových záležitostech, měla pomoci 

zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost 

agentury. Za tímto účelem by měla správní 

rada plnit příslušné funkce a měla by se 

kromě zástupce Komise skládat z 

vedoucího či jiného člena kolektivního 

orgánu každého vnitrostátního regulačního 

orgánu, kteří jsou chráněni požadavky 

týkajícími se propuštění. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. V minulosti bylo funkční 

období správního ředitele Úřadu BEREC 

tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl 

dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění 

stability a provádění dlouhodobé strategie 

agentury. 

(16) Zásadní význam pro náležité 

fungování nové agentury a plnění úkolů, 

které jí byly přiděleny, má úloha 

výkonného ředitele, který bude právním 

zástupcem sdružení BEREC. Správní rada 

by jej měla jmenovat ze seznamu 

vypracovaného Komisí na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 

řízení, aby bylo zaručeno důsledné 

posouzení uchazečů a vysoká míra 

nezávislosti. Před jmenováním by měl být 

uchazeč zvolený správní radou vyzván k 

vystoupení před příslušnými výbory 

Evropského parlamentu, aby mohly 

výbory udělit svůj souhlas. V minulosti 

bylo funkční období správního ředitele 

Úřadu BEREC tříleté. Je nutné, aby 

výkonný ředitel měl dostatečně dlouhý 

mandát v zájmu zajištění stability a 

provádění dlouhodobé strategie agentury. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, správní 

rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. K zajištění 

vyváženého přístupu by pracovní skupiny 

měli koordinovat a řídit zaměstnanci 

sdružení BEREC. Předem by měly být 

vypracovány seznamy způsobilých 

odborníků, aby bylo zajištěno rychlé 

zřízení určitých pracovních skupin, 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu a přidělování uživatelských 

práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k 

lhůtám stanoveným pro tyto postupy. 

(17) Zkušenosti ukazují, že většina 

úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána 

prostřednictvím pracovních skupin, správní 

rada by proto měla být pověřena 

zřizováním pracovních skupin a 

jmenováním jejich členů. Složení 

pracovních skupin by mělo náležitě 

odrážet různé politické zájmy a mít 

patřičně na zřeteli obecné cíle podpory 

kulturní a jazykové rozmanitosti a 

mediální plurality stanovené v čl. 3 odst. 1 

směrnice. K zajištění vyváženého přístupu 

by pracovní skupiny měli koordinovat a 

řídit zaměstnanci sdružení BEREC. 

Předem by měly být vypracovány seznamy 

způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno 

rychlé zřízení určitých pracovních skupin, 

zejména pracovních skupin v souvislosti s 

postupy na vnitřním trhu s ohledem na 

návrhy vnitrostátních opatření týkajících se 

regulace trhu a přidělování uživatelských 

práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k 

lhůtám stanoveným pro tyto postupy. 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má zdůraznit, že pracovní skupiny vytvořené sdružením BEREC by měly 

zahrnovat celou škálu politických zájmů a také jednat s ohledem na obecné cíle, jimiž je 

podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a mediální plurality. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) S cílem zajistit, aby sdružení 

BEREC plně zohledňovalo celé spektrum 

politických zájmů a chápalo možný dopad 

svých opatření, mělo by aktivně 
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spolupracovat se zúčastněnými stranami 

prostřednictvím nástrojů, jako jsou 

pravidelná fóra konzultací zúčastněných 

stran. Pracovní skupiny sdružení BEREC 

by měly také aktivně spolupracovat se 

zúčastněnými stranami ze zemí mimo 

regulační komunitu a pokrýt co nejširší 

spektrum zájmů. 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má vyjasnit, že by sdružení BEREC a jeho pracovní skupiny měly rozvíjet 

nástroje pro aktivní spolupráci se zúčastněnými stranami zastupujícími široké spektrum 

zájmů. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Za účelem účinného plnění svých 

úkolů by mělo být sdružení BEREC 

oprávněno vyžádat si od Komise, od 

vnitrostátních regulačních orgánů a v 

krajním případě od ostatních orgánů a 

podniků veškeré potřebné informace. 

Žádosti o informace by měly být přiměřené 

a neměly by adresáty neúnosně zatěžovat. 

Vnitrostátní regulační orgány, které mají k 

trhům elektronických komunikací nejblíže, 

by měly spolupracovat se sdružením 

BEREC a poskytovat mu včasné a přesné 

informace, aby bylo zajištěno, že sdružení 

BEREC je schopno plnit svůj mandát. 

Sdružení BEREC by mělo rovněž sdílet s 

Komisí a vnitrostátními regulačními 

orgány potřebné informace, a to na základě 

zásady loajální spolupráce. 

(25) Za účelem účinného plnění svých 

úkolů by mělo být sdružení BEREC 

oprávněno vyžádat si od Komise, od 

vnitrostátních regulačních orgánů a v 

krajním případě od ostatních orgánů a 

podniků veškeré potřebné informace. 

Žádosti o informace by měly být přiměřené 

a neměly by adresáty neúnosně zatěžovat. 

Vnitrostátní regulační orgány, které mají k 

trhům elektronických komunikací nejblíže, 

by měly spolupracovat se sdružením 

BEREC a poskytnout mu včasné a přesné 

informace, aby bylo zajištěno, že sdružení 

BEREC je schopno plnit svůj mandát. 

Sdružení BEREC by mělo rovněž sdílet s 

Komisí a vnitrostátními regulačními 

orgány potřebné informace, a to na základě 

zásady loajální spolupráce. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sdružení BEREC působí v oblasti 

působnosti směrnice [...], směrnice 

2002/58/ES, nařízení (ES) č. 531/2012, 

nařízení (EU) 2015/2120 a rozhodnutí 

243/2012/EU36 (program politiky 

rádiového spektra). 

Sdružení BEREC působí v oblasti 

působnosti směrnice [...], směrnice 

2002/58/ES, nařízení (ES) č. 531/2012, 

nařízení (EU) 2015/2120 a rozhodnutí 

243/2012/EU36 (program politiky 

rádiového spektra) a jakéhokoli jiného 

aktu Unie, který mu stanoví nové úkoly a 

pravomoci. 

_________________ _________________ 

36Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 

2012 o vytvoření víceletého programu 

politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 

21.3.2012, s. 7). 

36Rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 

2012 o vytvoření víceletého programu 

politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 

21.3.2012, s. 7). 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle 

jako vnitrostátní regulační orgány, na něž 

se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení 

BEREC zejména zajišťuje jednotné 

uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v odstavci 2, a přispívá 

tak k rozvoji vnitřního trhu. Sdružení 

BEREC podporuje rovněž přístup k 

datovému připojení s velmi vysokou 

kapacitou a jeho využívání, hospodářské 

soutěže při poskytování sítí a služeb 

elektronických komunikací a přiřazených 

zařízení a zájmů občanů Unie. 

3. Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle 

jako vnitrostátní regulační orgány, na něž 

se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení 

BEREC zejména spolupracuje s 

vnitrostátními regulačními orgány s cílem 

zajistit jednotný regulační přístup k 
uplatňování předpisového rámce pro 

elektronické komunikace v oblasti 

působnosti uvedené v odstavci 2 a s 

ohledem na cíle stanovené v odstavci 1, a 

přispívá tak k rozvoji harmonizovaného 

vnitřního trhu. Sdružení BEREC podporuje 

rovněž nediskriminační nakládání s 

provozem při poskytování služeb přístupu 

k internetu, otevřený přístup k internetu, 
přístup k datovému připojení s velmi 

vysokou kapacitou a jeho využívání, 

hospodářskou soutěž při poskytování sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

přiřazených zařízení a zájmy občanů Unie. 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Sdružení BEREC vykonává úkoly 

nezávisle, nestranně a transparentně a 

vychází z odborných znalostí 

vnitrostátních regulačních orgánů. Každý 

členský stát zajistí, aby jeho vnitrostátní 

regulační orgány byly vybaveny 

odpovídajícími finančními a lidskými 

zdroji nezbytnými k zapojení se do 

činností sdružení BEREC. 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) poskytovat na žádost nebo z 

vlastního podnětu poradenství 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi v 

souvislosti s výsledkem své technické 

analýzy regulačního dopadu, který mají 

veškeré záležitosti týkající se dynamiky 

vývoje trhu na rámec pro elektronické 

komunikace; 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) poskytovat na požádání pomoc 

vnitrostátními regulačním orgánům, 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi, 

pokud jde o vztahy, diskuse a výměny se 

třetími osobami, a poskytovat pomoc 

vnitrostátním regulačním orgánům a 

Komisi při šíření osvědčených 

regulačních postupů mezi třetími 
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osobami; 

Odůvodnění 

Viz znění čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 1211/2009. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a c (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ac) podporovat spolupráci mezi 

vnitrostátními regulačními orgány, jakož 

i mezi těmito orgány a Komisí; 

Odůvodnění 

Viz znění druhé věty čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1211/2009. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a d (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ad) vydávat vnitrostátním regulačním 

orgánům doporučení a šířit osvědčené 

regulační postupy s cílem podporovat 

jednotné uplatňování předpisového rámce 

pro elektronické komunikace; 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a e (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ae) informovat o evropském odvětví 

elektronických komunikací 

prostřednictvím zveřejňování výroční 

zprávy o vývoji v tomto evropském odvětví; 
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Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a f (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 af) jakožto technický odborný poradní 

orgán případně poskytovat poradenství 

Komisi, pokud jde o přípravu a přijímání 

právních aktů v oblasti elektronických 

komunikací; 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a g (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ag) plnit úkoly, které mu byly svěřeny 

právními akty Unie, zejména směrnicí [...] 

(„kodex elektronických komunikací“), 

nařízením (EU) č. 531/2012 a nařízením 

(EU) č. 2015/2120. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) vypracovat ekonomický model s 

cílem napomoci Komisi při stanovování 

maximálních sazeb za ukončení volání v 

Unii v souladu s článkem 73 směrnice; 

c) vypracovat ve velmi úzké 

spolupráci s jinými vnitrostátními 

regulačními orgány ekonomický model s 

cílem napomoci Komisi při stanovování 

maximálních sazeb za ukončení volání v 

Unii v souladu s článkem 73 směrnice; 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) vydávat stanoviska uvedená ve 

směrnici a nařízení (EU) č. 531/2012, 

zejména: 

vypouští se 

– k řešení přeshraničních sporů v 

souladu s článkem 27 směrnice, 

 

– k návrhům vnitrostátních opatření 

v souvislosti s postupy na vnitřním trhu za 

účelem regulace trhu v souladu s články 

32, 33 a 66 směrnice, 

 

– k návrhům vnitrostátních opatření 

v souvislosti s postupy na vnitřním trhu za 

účelem vzájemného hodnocení rádiového 

spektra v souladu s článkem 35 směrnice, 

 

– k návrhům rozhodnutí a 

doporučení týkajících se harmonizace v 

souladu s článkem 38 směrnice; 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – odrážka 1 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – pro důsledné provádění 

regulačního rámce pro elektronické 

komunikace; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – odrážka 7 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – k nediskriminačnímu nakládání s 

provozem při poskytování služeb přístupu 

na internet v souladu s nařízením (EU) č. 

2015/2120; 

 

Pozměňovací návrh  24 
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Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – odrážka 1 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – o tržních postupech, které by 

mohly mít škodlivý vliv na 

nediskriminační přístup k internetu, 

otevřený internet a práva spotřebitelů, a o 

nekalých praktikách; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Na základě odůvodněné žádosti 

Komise může sdružení BEREC vykonávat 

i další konkrétní úkoly, které jsou 

nezbytné pro to, aby plnilo svou úlohu 

podle čl. 1 odst. 2. 

Odůvodnění 

Viz znění čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1211/2009. 

 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Je-li to nezbytné k dosažení cílů 

stanovených v tomto nařízení a plnění jeho 

úkolů, může sdružení BEREC 

spolupracovat s příslušnými institucemi, 

agenturami, úřady a poradními skupinami 

Unie, s příslušnými orgány třetích zemí 

a/nebo s mezinárodními organizacemi v 

souladu s článkem 26. 

4. Je-li to pro ně nezbytné k dosažení 

cílů stanovených v tomto nařízení, plnění 

jeho úkolů a přispění k širším politickým 

cílům Unie, může sdružení BEREC 

konzultovat vnitrostátní regulační orgány 

a spolupracovat s příslušnými institucemi, 

agenturami, úřady a poradními skupinami 

Unie, s příslušnými orgány členských 

států, třetích zemí nebo s vnitrostátními a 

mezinárodními organizacemi v souladu s 

článkem 26. 
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Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní rada je složena z jednoho zástupce 

každého členského státu a dvou zástupců 
Komise, přičemž všichni mají hlasovací 

právo. Každý vnitrostátní regulační orgán 

odpovídá za navržení příslušného zástupce, 

kterým je vedoucí nebo členové 

kolektivního orgánu vnitrostátního 

regulačního orgánu. 

Správní rada je složena z jednoho člena za 

každý členský stát a jednoho zástupce 
Komise, přičemž všichni mají hlasovací 

právo. Každý vnitrostátní regulační orgán 

odpovídá za navržení příslušného zástupce, 

kterým je buď vedoucí, nebo jiný vysoký 

představitel vnitrostátního regulačního 

orgánu. Regulační orgány ze třetích zemí 

přizvané správní radou mají status 

pozorovatele. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Předseda nebo zástupce předsedy 

předkládají Evropskému parlamentu na 

jeho žádost zprávy o plnění svých úkolů a 

výkonnosti sdružení BEREC. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Předseda se hlasování účastní. 3. Předseda je oprávněn hlasovat. 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má objasnit, že předseda není povinen, ale oprávněn hlasovat. 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Výkonný ředitel se hlasování 

neúčastní. 

4. Výkonný ředitel není oprávněn 

hlasovat. 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má objasnit, že výkonný ředitel není oprávněn hlasovat, ale může mít při 

hlasování například organizační úlohu. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Fungování pracovních skupin Fungování pracovních skupin a zapojení 

zúčastněných stran 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Správní rada jmenuje členy pracovních 

skupin, kterých se mohou účastnit 

odborníci z vnitrostátních regulačních 

orgánů, Komise, zaměstnanci sdružení 

BEREC a vnitrostátní regulační orgány 

třetích zemí, které se účastní činnosti 

sdružení BEREC. 

Správní rada jmenuje členy pracovních 

skupin, jimiž mohou být odborníci z 

vnitrostátních regulačních orgánů, Komise, 

zaměstnanci sdružení BEREC a 

vnitrostátní regulační orgány třetích zemí, 

které se účastní činnosti sdružení BEREC. 

Složení pracovních skupin by mělo 

náležitě odrážet různé politické zájmy a 

mít patřičně na zřeteli obecné cíle podpory 

kulturní a jazykové rozmanitosti a 

mediální plurality stanovené v čl. 3 odst. 1 

směrnice. 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má zdůraznit, že pracovní skupiny vytvořené sdružením BEREC by měly 

zahrnovat celou škálu politických zájmů a také jednat s ohledem na obecné cíle, jimiž je 

podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a mediální plurality. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Sdružení BEREC se v případě 

potřeby i v rámci činnosti svých 

pracovních skupin usiluje zjistit názory 

příslušných zúčastněných stran a zapojit 

je do své práce, například prostřednictvím 

konzultací nebo fór zúčastněných stran. 

Přitom zajistí, aby zúčastněné strany plně 

zastupovaly různé politické zájmy. Aniž je 

dotčen článek 28, sdružení BEREC 

zveřejní výsledky těchto konzultací. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Kterýkoli účastník odvolacího 

řízení může vznést námitku proti členu 

odvolacího senátu z jednoho z důvodů 

uvedených v odstavci 1, nebo je-li tento 

člen podezřelý z předpojatosti. Námitka 

není přípustná, jestliže účastník odvolacího 

řízení učinil procesní úkon, i když mu byl 

znám důvod pro námitku. Námitka nesmí 

být založena na státní příslušnosti členů. 

3. Kterýkoli účastník odvolacího 

řízení může vznést námitku proti členu 

odvolacího senátu z jednoho z důvodů 

uvedených v odstavci 1, nebo je-li tento 

člen podezřelý z předpojatosti. Námitka 

není přípustná, jestliže účastník odvolacího 

řízení učinil procesní úkon i přesto, že mu 

byl znám důvod pro námitku, jako je 

podání žádosti nebo předložení jiných 

připomínek, a tedy již mlčky souhlasil se 

složením senátu. Každá námitka založená 
na státní příslušnosti členů je považována 

za nepřípustnou. 
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Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je lépe objasnit účel ustanovení, v souladu s rozhodnutím 

Soudu ve věci T-63/10. 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Před jmenováním může být uchazeč 

zvolený správní radou vyzván, aby před 

příslušným výborem Evropského 

parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl 

otázky jeho členů. 

Před jmenováním je uchazeč zvolený 

správní radou vyzván k vystoupení před 

příslušnými výbory Evropského 

parlamentu, aby mohly výbory udělit svůj 

souhlas. 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Správní rada uvědomí o případném 

záměru prodloužit funkční období 

výkonného ředitele Evropský parlament. 

Výkonný ředitel může být vyzván, aby 

během jednoho měsíce před tímto 

prodloužením učinil prohlášení před 

příslušným výborem Parlamentu a 

zodpověděl otázky jeho členů. 

5. Správní rada uvědomí o případném 

záměru prodloužit funkční období 

výkonného ředitele Evropský parlament. 

Výkonný ředitel je vyzván, aby během 

jednoho měsíce před tímto prodloužením 

učinil prohlášení před příslušnými výbory 

Parlamentu a zodpověděl otázky jejich 

členů. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Výkonný ředitel může být odvolán 

z funkce pouze na základě rozhodnutí 

správní rady jednající na návrh Komise. 

7. Výkonný ředitel může být odvolán 

z funkce pouze na základě rozhodnutí 

správní rady jednající na návrh Komise a 

po vyslechnutí stanoviska Evropského 

parlamentu. 
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Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V rozsahu nezbytném k dosažení cílů 

stanovených v tomto nařízení a plnění jeho 

úkolů, a aniž jsou dotčeny pravomoci 

členských států a orgánů Unie, může 

sdružení BEREC spolupracovat s 

institucemi, agenturami, úřady a poradními 

skupinami Unie, s příslušnými orgány 

třetích zemí a/nebo s mezinárodními 

organizacemi. 

V rozsahu nezbytném k dosažení cílů 

stanovených v tomto nařízení, plnění jeho 

úkolů a přispění k širším politickým cílům 

Unie, a aniž jsou dotčeny pravomoci 

členských států a orgánů Unie, může 

sdružení BEREC spolupracovat s 

institucemi, agenturami, úřady a poradními 

skupinami Unie, s příslušnými orgány 

třetích zemí a/nebo s mezinárodními 

organizacemi. 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh má vysvětlit důvody pro spolupráci s institucemi, agenturami, úřady 

a poradními skupinami Unie. 
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