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Pozmeňujúci návrh 1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a 

Agentúry na podporu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad 

BEREC)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; 
vypustenia sa označujú symbolom ▌.
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so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

po porade s Výborom regiónov2, 

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom, 

1 Ú. v. EÚ C 125, 21.4.2017, s. 65.
2 Ú. v. EÚ C […].
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keďže:

(1) Cieľom smernice [...] Európskeho parlamentu a Rady1(ďalej len „kódex 

elektronických komunikácií “), v ktorej sa stanovuje istý počet úloh Orgánu 

európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „orgán BEREC“), a 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES2(smernica o súkromí a 

elektronických komunikáciách) je vytvoriť vnútorný trh s elektronickými 

komunikáciami v rámci Únie a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň investícií, inovácií 

a ochrany spotrebiteľa prostredníctvom rozvinutej hospodárskej súťaže.

(2) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 531/20123, zmeneným 

nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/21204 a (EÚ) č. 

2017/9205, sa dopĺňajú a podporujú pravidlá stanovené v regulačnom rámci pre 

elektronické komunikácie, pokiaľ ide o roaming v rámci Únie, a stanovujú sa určité 

úlohy orgánu BEREC.

(3) Nariadením ▌ (EÚ) 2015/2120 sa okrem iného stanovujú ďalšie úlohy orgánu 

BEREC v súvislosti s prístupom k otvorenému internetu.

(3a) Usmernenia orgánu BEREC z augusta 2016 o vykonávaní európskych pravidiel 

sieťovej neutrality národnými regulačnými orgánmi boli privítané ako cenné 

ozrejmenia, ktoré zaručujú silný slobodný a otvorený internet tým, že zabezpečujú 

jednotné uplatňovanie pravidiel na zabezpečenie rovnakého a nediskriminačného 

zaobchádzania s prevádzkou v rámci poskytovania služieb prístupu k internetu a 

1 Smernica […] Európskeho parlamentu a Rady […], ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L […]).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa 
spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 
31.7.2002, s. 37).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o 
roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 
172, 30.6.2012, s. 10).

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, 
ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa 
mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa 
elektronických komunikačných sietí a služieb (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s.1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/920 zo 17. mája 2017, ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné 
roamingové trhy (Ú. v. EÚ L 147, 9.6.2017, s. 1). 
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súvisiacich práv koncových používateľov.

(3b) Vzhľadom na potrebu zabezpečiť vývoj jednotných regulačných postupov a 

jednotné uplatňovanie regulačného rámca Únie Komisia zriadila podľa 

rozhodnutia Komisie 2002/627/ES skupinu európskych regulátorov1, ktorých 

úlohou je poskytovať Komisii poradenstvo a pomoc pri rozvoji vnútorného trhu a 

na všeobecnejšej úrovni fungovať ako prepojenie medzi národnými regulačnými 

orgánmi a inými príslušnými orgánmi (ďalej len „NRO“) a Komisiou.

(4) Orgán BEREC a úrad (ďalej len „Úrad BEREC“) sa zriadili nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1211/20092. Orgán BEREC nahradil Európsku skupinu 

regulačných úradov ▌3 a jeho účelom bolo prispievať jednak k rozvoju, jednak k 

lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu v oblasti elektronických komunikačných sietí a 

služieb so zámerom zabezpečiť konzistentné vykonávanie regulačného rámca pre 

elektronické komunikácie. Orgán BEREC nebol agentúrou Únie a nemal ani 

právnu subjektivitu. Fungoval ako fórum pre spoluprácu medzi národnými 

regulačnými orgánmi a medzi národnými regulačnými orgánmi a Komisiou pri 

vykonávaní ich povinností vyplývajúcich z regulačného rámca Únie. Orgán 

BEREC bol zriadený na poskytovanie odborných znalostí a nezávislé a 

transparentné konanie.

(4a) Orgán BEREC slúžil aj Európskemu parlamentu, Rade a Komisii ako orgán na 

úvahy, diskusie a poradenstvo v oblasti elektronických komunikácií. Podľa toho 

orgán BEREC poskytoval Európskemu parlamentu, Rade a Komisii na ich žiadosť 

alebo z vlastného podnetu poradenstvo.

(4b) Úrad BEREC sa zriadil ako orgán Spoločenstva s právnou subjektivitou na 

vykonávanie úloh uvedených v nariadení (ES) č. 1211/2009, najmä pokiaľ ide o 

1 Rozhodnutie Komisie 2002/627/ES z 29. júla 2002, ktorým sa zriaďuje Európska 
skupina regulátorov pre elektronické komunikačné siete a služby (Ú. v. ES L 200, 
30.7.2002, s. 38).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, 
ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) a jeho úrad (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1).

3 Rozhodnutie Komisie 2002/627/ES z 29. júla 2002, ktorým sa zriaďuje Európska 
skupina regulátorov pre elektronické komunikačné siete a služby (Ú. v. ES L 200, 
30.7.2002, s. 38).
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poskytovanie odborných a administratívnych podporných služieb pre orgán 

BEREC. S cieľom poskytovať efektívnu podporu orgánu BEREC má Úrad 

BEREC právnu, správnu a finančnú samostatnosť.

(4c) Rozhodnutím 2010/349/EÚ1 zástupcov vlád členských štátov sa určilo, že Úrad 

BEREC má sídlo v Rige. Dohoda o sídle medzi vládou Lotyšskej republiky a 

Úradom BEREC nadobudla účinnosť 5. augusta 2011.Na to, aby Úrad BEREC 

vykonával úlohy efektívne a hospodárne môže byť nevyhnutné umiestniť 

zamestnancov v inom členskom štáte. 

(5) Komisia vo svojom oznámení zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný 

digitálny trh v Európe2 avizovala, že v roku 2016 predloží návrhy na ambiciózne 

prepracovanie regulačného rámca v oblasti elektronických telekomunikácií, ktoré sa 

okrem iného zamerajú na efektívnejší regulačný inštitucionálny rámec s cieľom 

prijať vhodné pravidlá v oblasti telekomunikácií v rámci vytvorenia priaznivých 

podmienok pre jednotný digitálny trh. Patrí sem zavádzanie sietí s veľmi vysokou 

kapacitou pripojenia, koordinovanejšie riadenie rádiového frekvenčného spektra pre 

bezdrôtové siete a vytvorenie rovnakých podmienok pre moderné digitálne siete a 

inovatívne služby. V oznámení sa poukázalo na to, že meniaci sa trh a technologické 

prostredie si vyžadujú posilnenie inštitucionálneho rámca posilnením úlohy orgánu 

BEREC.

(6) Európsky parlament vo svojom uznesení z 19. januára 2016 o iniciatíve s názvom 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu vyzval Komisiu, aby prehĺbila 

integráciu jednotného digitálneho trhu zavedením účinnejšieho inštitucionálneho 

rámca. Osobitne vyzval Komisiu, aby posilnila úlohu, kapacitu a rozhodovacie 

právomoci orgánu BEREC, aby mohol podporovať jednotné vykonávanie 

regulačného rámca pre elektronické komunikácie s cieľom umožniť účinný dohľad 

orgánu BEREC nad rozvojom jednotného trhu a pomôcť mu pri riešení 

cezhraničných sporov. Európsky parlament v tejto súvislosti tiež zdôrazňuje potrebu 

zlepšiť finančné a ľudské zdroje a ďalej zlepšiť štruktúru riadenia orgánu BEREC. 

1 prijaté vzájomnou dohodou zástupcov vlád členských štátov z 31. mája 2010 o sídle 
úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) 
(2010/349/EÚ) (Ú. v. EÚ L 156, 23.6.2010, s. 12).

2 COM(2015)0192 final.
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(7) Orgán BEREC a Úrad BEREC pozitívne prispeli k jednotnému vykonávaniu 

regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Napriek tomu stále existujú 

značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o regulačné postupy, čo má 

vplyv na podniky uskutočňujúce cezhraničné činnosti alebo pôsobiace v značnom 

počte členských štátov, a to aj v oblastiach, v ktorých usmernenia orgánu BEREC 

existujú, ale mohli by sa ďalej rozvíjať. V záujme zvýšenia efektívnosti 

a zabezpečenia synergie a ďalšieho prispievania k rozvoju vnútorného trhu pre 

elektronické komunikácie v celej Únii, ako aj k podpore prístupu k dátovému 

pripojeniu s veľmi vysokou kapacitou a jeho využívania, hospodárskej súťaže pri 

poskytovaní sietí a služieb elektronických komunikácií a pridružených zariadení 

i záujmov občanov Únie je cieľom tohto nariadenia posilnenie úloh orgánu BEREC 

a Úradu BEREC a posilnenie ich riadiacej štruktúry ▌. Zodpovedá to aj potrebe 

zohľadniť posilnenú úlohu orgánu BEREC podľa nariadenia (ES) č. 531/2012 ▌, 

nariadenia (EÚ) 2015/2120 ▌a ▌ smernice [...] („smernica o kódexe elektronickej 

komunikácie“).

(8) Potreba jednotného uplatňovania regulačného rámca pre elektronické komunikácie 

vo všetkých členských štátoch je nevyhnutná pre úspešný rozvoj vnútorného trhu s 

elektronickými komunikáciami v celej Únii a podporu prístupu k dátovému 

pripojeniu s veľmi vysokou kapacitou a jeho využívania, hospodárskej súťaže v 

oblasti poskytovania sietí a služieb elektronických komunikácií a pridružených 

zariadení, ako aj záujmov občanov Únie. Vzhľadom na vývoj trhu a technológií, 

ktorý často zahŕňa zvýšený cezhraničný rozmer, ako aj na doterajšie skúsenosti pri 

zabezpečovaní jednotného vykonávania v oblasti elektronických komunikácií je 

potrebné posilňovať orgán BEREC a Úrad BEREC. Organizačné štruktúry orgánu 

BEREC a Úradu BEREC by nemali byť nadmerné a mali by zodpovedať úlohám, 

ktoré majú vykonávať. Berúc do úvahy zavedené postupy a nové súbory úloh 

orgánu BEREC je treba vykonať zmeny v organizácii s cieľom posilniť 

efektívnosť tak orgánu BEREC, ako aj Úradu BEREC.

▌

(9a) S cieľom umožniť orgánu BEREC prijímať právne záväzné rozhodnutia, mal by 

mať právnu subjektivitu. V dôsledku toho by mal byť orgánom Únie zastúpeným 
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predsedu rady regulačných orgánov.

(9b) Úrad BEREC by mal byť nezávislý, pokiaľ ide o prevádzkové a technické 

záležitosti, a mal by mať právnu, správnu a finančnú autonómnosť. Na tento účel 

je potrebné a vhodné, aby bol úrad orgánom Únie s právnou subjektivitou 

a vykonával právomoci, ktoré mu boli zverené. Úrad BEREC by mal ako 

decentralizovaná agentúra Únie vykonávať svoje činnosti v rámci svojho mandátu 

a existujúceho inštitucionálneho rámca. Nemal by byť vnímaný tak, že navonok 

reprezentuje pozíciu Únie alebo zaväzuje Úniu k právnym záväzkom. Oficiálny 

názov Úradu BEREC by sa mal zmeniť na Agentúra na podporu európskych 

regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „Úrad BEREC“).

(9c) Okrem toho pravidlá upravujúce činnosti Úradu BEREC by sa mali v príslušných 

prípadoch zosúladiť so zásadami spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, 

Rady a Komisie z 19. júla 2012 o decentralizovaných agentúrach („spoločný 

prístup“).

(10) Orgán BEREC ako technický orgán s odbornými znalosťami v oblasti elektronických 

komunikácií, ktorý je zložený zo zástupcov národných regulačných orgánov a 

Komisie, má najlepšie predpoklady na to, aby sa mu zverili úlohy, ako napríklad 

rozhodovanie o určitých otázkach s cezhraničným rozmerom, prispievanie k 

účinným postupom vnútorného trhu pre vypracovanie návrhov vnútroštátnych 

opatrení ▌, poskytovanie potrebných usmernení pre NRO s cieľom zabezpečiť 

spoločné kritériá a jednotný regulačný prístup, ako aj vedenie určitých záznamov na 

úrovni Únie. ▌

(10a) Nie sú tým dotknuté úlohy Úradu BEREC určené pre NRO, ktoré sú najbližšie k 

trhu s elektronickými komunikáciami a miestnym podmienkam. BEREC by mal 

naďalej zhromažďovať odborné znalosti od NRO, aby mohol vykonávať svoje 

úlohy. Na to, aby sa posilnila úloha a reprezentatívnosť orgánu BEREC a aby sa 

zachovali odborné znalosti, skúsenosti a poznatky o konkrétnej situácii celej škály 

národných trhov, zabezpečí každý členský štát, aby jeho NRO mal primerané 

finančné a ľudské zdroje potrebné na účasť na práci orgánu BEREC, najmä 

pokiaľ ide o prácu pracovnej skupiny a predsedníctvo rady regulačných orgánov.
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(10b) Úrad BEREC by mal pre prácu orgánu BEREC poskytovať všetku potrebnú 

odbornú a administratívnu podporu vrátane finančnej, organizačnej a logistickej 

podpory.

(10c) Úrad BEREC by mal byť na vykonávanie svojich povinností primerane personálne 

vybavený. Pri plánovaní zdrojov Úradu BEREC by sa mal náležite zohľadniť 

zvýšený počet úloh pridelených orgánu BEREC a väčšia váha úloh súvisiacich 

s náplňou jeho práce v porovnaní s čisto administratívnymi úlohami. Okrem toho 

by sa v zložení ľudských zdrojov Úradu BEREC mala zohľadniť potreba 

primeranej rovnováhy medzi dočasnými zamestnancami a externým personálom.

(11) So zreteľom na rastúcu konvergenciu medzi sektormi, ktoré poskytujú elektronické 

komunikačné služby, a horizontálny rozmer regulačných otázok týkajúcich sa ich 

vývoja by mali orgán BEREC a Úrad BEREC ▌ spolupracovať s NRO, inými 

orgánmi, agentúrami, úradmi a poradnými skupinami Únie, bez toho, aby bola 

dotknutá ich úloha, najmä so skupinou pre politiku rádiového frekvenčného spektra 

ustanovenou rozhodnutím Komisie 2002/622/ES1, Európskym výborom pre ochranu 

údajov ustanoveným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6792, 

skupinou európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby 

ustanovenou smernicou [...] Európskeho parlamentu a Rady3, Agentúrou 

Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť ustanovenou nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/20134, so združením na ochranu 

spotrebiteľov ustanoveným v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 2006/20045 a európskymi normalizačnými organizáciami, ako aj s 

existujúcimi výbormi (napr. s Komunikačným výborom a Výborom pre rádiové 

1 Rozhodnutie 2002/622/ES, ktorým sa ustanovuje skupina pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra (Ú. v. ES L 198, 27.7.2002, s. 49).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

3 Smernica [...].
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o 

Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení 
nariadenia (ES) č. 460/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o 
spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych 
predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany 
spotrebiteľa) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1).



PE624.211/ 9

SK

frekvenčné spektrum). Orgánu by sa mala umožniť aj spolupráca s príslušnými 

orgánmi tretích krajín, najmä s regulačnými orgánmi v oblasti elektronických 

komunikácií a/alebo skupinami týchto orgánov, ako aj s medzinárodnými 

organizáciami, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh. Orgán BEREC by takisto mal 

mať možnosť konzultovať so zainteresovanými stranami prostredníctvom 

verejných konzultácií.

(11a) Orgán BEREC by mala tvoriť rada regulačných orgánov, ktorú podporujú 

pracovné skupiny. Existujúci model predsedníctva rady regulačných orgánov 

pomohol zabezpečiť kontinuitu práce orgánu BEREC. Vzhľadom na dodatočné 

úlohy, ktoré sa pridelili orgánu BEREC, by mal predseda mať stabilné dvojročné 

funkčné obdobie.

(11b) Zo skúseností vyplýva, že väčšina úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín odborníkov, ktoré by mali vždy zabezpečiť 

rovnocenné zváženie všetkých názorov a príspevkov NRO. Preto by rada 

regulačných orgánov mala byť zodpovedná za zriadenie pracovných skupín a 

vymenovanie ich spolupredsedov. Zoznam kvalifikovaných odborníkov by sa mal 

vypracovať v predstihu s cieľom zaistiť urýchlené usporiadanie určitých 

pracovných skupín, najmä skupín spojených s postupmi s lehotami. Zoznamy 

kvalifikovaných odborných členov pracovných skupín by mali byť zverejnené 

spoločne s ich vyhláseniami o záujmoch. Úrad BEREC by mal činnosť pracovných 

skupín podporovať a prispievať k nej.

(11c) Keďže orgán BEREC je zodpovedný za prijímanie rozhodnutí so záväzným 

účinkom, je potrebné zabezpečiť, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

podlieha rozhodnutiu orgánu BEREC alebo sa jej takéto rozhodnutie týka, mala 

právo odvolať sa na odvolaciu radu, ktorá je súčasťou orgánu BEREC, ale je 

nezávislá od jeho správnej aj regulačnej štruktúry. Keďže rozhodnutia odvolacej 

rady majú vyvolať právne účinky voči tretím stranám, je možné podať na Súdny 

dvor Európskej únie žalobu z dôvodu preskúmania zákonnosti týchto účinkov. 

(12) Riadiaca rada by mala vykonávať príslušné administratívne a rozpočtové funkcie a 

mala by pozostávať z vedúceho člena alebo člena kolektívneho orgánu každého NRO 

a z jedného zástupcu Komisie.
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(13) V minulosti vykonával právomoci menovacieho orgánu podpredseda riadiaceho 

výboru Úradu BEREC. Riadiaca rada by mala delegovať príslušné právomoci 

menovacieho orgánu na ▌ riaditeľa, ktorý by bol oprávnený delegovať tieto 

právomoci na svojich podriadených. Prispelo by to k efektívnemu riadeniu 

zamestnancov orgánu BEREC, ale aj k zabezpečeniu toho, aby sa riadiaca rada, ako 

aj predseda a podpredseda mohli sústrediť na svoje funkcie.

(14) ▌ Vzhľadom na dodatočné úlohy, ktoré sa pridelili orgánu BEREC, a potrebu 

zabezpečiť ročné a viacročné plánovanie pre jeho činnosti je nevyhnutné zaistiť, aby 

predseda a podpredseda riadiacej rady využili stabilný dvojročný mandát.

(15) Riadne zasadnutia riadiacej rady Úradu BEREC by sa mali konať aspoň dvakrát 

ročne. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti a posilnenú úlohu orgánu BEREC 

môžu byť potrebné dodatočné zasadnutia riadiacej rady.

(16) Úloha ▌riaditeľa, ktorý by bol právnym zástupcom Úradu BEREC, je mimoriadne 

dôležitá pre riadne fungovanie ▌ agentúry a vykonávanie úloh, ktoré sa jej zverili. 

Riadiaca rada by ho mala vymenovať, s prihliadnutím na stanovisko Európskeho 

parlamentu, na základe otvoreného a transparentného výberového konania s cieľom 

zaručiť prísne hodnotenie kandidátov a vysokú úroveň nezávislosti. Okrem toho v 

minulosti trvalo funkčné obdobie administratívneho riaditeľa Úradu BEREC tri roky. 

Je potrebné, aby mal ▌ riaditeľ dostatočne dlhý mandát na zabezpečenie stability a 

realizáciu dlhodobej stratégie pre Úrad BEREC.

▌ 

(19) Na Úrad BEREC by sa malo vzťahovať delegované nariadenie Komisie1 (EÚ) č. 

1271/2013.

(20) Aby sa zaručila nezávislosť a nestrannosť Úradu BEREC a podporila práca 

orgánu BEREC by Úrad BEREC mal mať vlastný rozpočet, ktorý by do veľkej 

miery pochádzal z príspevku Únie. Rozpočet by mal odrážať ďalšie úlohy pridelené 

1 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom 
nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, 
s. 42).
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Úradu BEREC a orgánu BEREC a ich posilnenú úlohu. Financovanie Úradu 

BEREC by malo podliehať dohode s rozpočtovým orgánom, ako sa stanovuje v bode 

31 Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 

otázkach a riadnom finančnom hospodárení1.

▌ 

(23) V záujme ďalšieho rozšírenia jednotného vykonávania ustanovení regulačného rámca 

pre elektronické komunikácie ▌by orgán BEREC a Úrad BEREC mali byť prístupné 

účasti NRO príslušných v oblasti elektronických komunikácií z tretích krajín, najmä 

tých, ktoré na tento účel uzavreli dohody s Európskou úniou, ako sú štáty EZVO, 

ktoré sú členmi EHP, a kandidátske krajiny.

(24) Orgán BEREC by mal mať s podporou Úradu BEREC možnosť zapojiť sa do 

komunikačných činností v rámci jeho právomoci, čo by nemalo byť na úkor 

základných úloh orgánu BEREC. Komunikačné činnosti Úradu BEREC by sa mali 

vykonávať v súlade s príslušnými plánmi komunikácie a šírenia informácií, ktoré 

prijala riadiaca rada. Obsah a vykonávanie komunikačnej stratégie Úradu BEREC 

by malo byť jednotné, objektívne, relevantné a skoordinované so stratégiami a 

činnosťami Komisie a ostatných inštitúcií s cieľom zohľadniť širší obraz EÚ.

(25) ▌ Orgán BEREC a Úrad BEREC by mali mať právo požadovať všetky potrebné 

informácie od Komisie, NRO a, keď je to potrebné na plnenie ich úloh, aj od 

ostatných orgánov a podnikov. Žiadosti o informácie by mali byť primerané a nemali 

by pre adresátov predstavovať neprimerané zaťaženie. Orgán BEREC by mal na 

tento účel zriadiť spoločný informačný a komunikačný systém na zamedzenie 

zdvojeniu žiadostí o informácie a na uľahčenie komunikácie medzi všetkými 

zúčastnenými orgánmi. NRO, ktoré majú najbližšie k trhom s elektronickými 

komunikáciami, by mali spolupracovať s orgánom BEREC a Úradom BEREC 

a poskytovať včasné a presné informácie s cieľom zaistiť schopnosť orgánu BEREC 

a Úradu BEREC napĺňať svoj mandát. Orgán BEREC a Úrad BEREC by mali tiež 

poskytnúť Komisii a NRO potrebné informácie na základe zásady lojálnej 

1 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a 
riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
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spolupráce.

(25a) S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň dôvernosti a vyhnúť sa konfliktom záujmov sa 

pravidlá týkajúce sa uvedených otázok vzťahujúcich sa na členov orgánov orgánu 

BEREC a Úradu BEREC uplatňujú aj na ich náhradníkov.

(25b) Keďže orgán BEREC získal nové úlohy a právne akty Únie mu môžu v budúcnosti 

priznať dodatočné úlohy, Komisia by mala vykonávať pravidelné hodnotenie 

fungovania orgánu BEREC a Úradu BEREC a účinnosti tejto inštitucionálnej 

štruktúry v stále sa meniacom digitálnom prostredí. Ak výsledok tohto hodnotenia 

je, že inštitucionálna štruktúra nie je vhodná na vykonávanie úloh, a najmä na 

zabezpečovanie konzistentného vykonávania regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie, Komisia by mala preskúmať všetky možné riešenia na zlepšenie 

štruktúry, najmä pokiaľ ide o realizovateľnosť, finančné dôsledky a možné výhody 

vyplývajúce z premeny štruktúry na jednu agentúru.

(26) Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne potreba zabezpečiť jednotné vykonávanie 

regulačného rámca pre elektronické komunikácie v danom rozsahu pôsobnosti, 

najmä v súvislosti s cezhraničnými aspektmi a prostredníctvom účinných postupov 

vnútorného trhu na vypracovanie návrhu vnútroštátnych opatrení, nie je možné 

uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov 

činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v 

súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo 

je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(27) Cieľom tohto nariadenia je zmena a rozšírenie ustanovení nariadenia (ES) č. 

1211/2009 ▌. Keďže charakter plánovaných zmien je závažný, tento akt by sa mal v 

záujme jasnosti nahradiť a zrušiť. Odkazy na zrušené nariadenie by sa mali 

považovať za odkazy na toto nariadenie.

(28) Nástupcom úradu, ktorý sa zriadil ako orgán Spoločenstva s právnou subjektivitou 

nariadením (ES) č. 1211/2009, je Úrad BEREC, pokiaľ ide o akékoľvek vlastníctvo, 

dohody, právne záväzky, pracovné zmluvy, finančné záväzky a zodpovednosť,S 

cieľom zaručiť kontinuitu práce orgánu BEREC a Úradu BEREC je nutné, aby 
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ich zástupcovia, t. j. administratívny riaditeľ, predseda a podpredsedovia rady 

regulačných orgánov a riadiaceho výboru, vykonávali svoju funkciu počas celého 

svojho súčasného funkčného obdobia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:
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KAPITOLA I 

ZRIADENIE ORGÁNU BEREC A ÚRADU BEREC

Článok 1

Zriadenie orgánu BEREC

1. Týmto sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie 

(ďalej len „orgán BEREC“). Orgán BEREC je orgánom Únie. Má právnu 

subjektivitu.

1a. Orgán BEREC má v každom členskom štáte najširšiu spôsobilosť na práva 

a povinnosti a na právne úkony, akú majú právnické osoby podľa vnútroštátneho 

práva. Môže sa najmä zúčastňovať súdnych konaní.

1b. Orgán BEREC zastupuje predseda rady regulačných orgánov.

1c. Orgán BEREC má výlučnú zodpovednosť za úlohy a právomoci, ktoré mu boli 

pridelené.

▌

Článok 1a

Zriadenie Úradu BEREC

1. Týmto sa zriaďuje Agentúra na podporu európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (Úrad BEREC) Úrad BEREC je orgánom Únie. Má právnu 

subjektivitu.

2. Úrad BEREC má v každom členskom štáte najširšiu spôsobilosť na práva 

a povinnosti a na právne úkony, akú majú právnické osoby podľa vnútroštátneho 

práva. Predovšetkým môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok, 

disponovať s ním a byť účastníkom súdnych konaní.

3. Úrad BEREC zastupuje jeho riaditeľ.

4. Úrad BEREC má výlučnú zodpovednosť za úlohy a právomoci, ktoré mu boli 

pridelené.



PE624.211/ 15

SK

5. Úrad BEREC má sídlo v Rige (Lotyšsko).
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KAPITOLA Ia

CIELE
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Článok 1b

Ciele

1. Orgán BEREC koná v rozsahu pôsobnosti smernice [...] („kódex v oblasti 

elektronických komunikácií“), smernice 2002/58/ES, nariadenia (ES) č. 531/2012, 

nariadenia (EÚ) č. 2015/2120, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 

243/2012/EÚ1 (program politiky rádiového frekvenčného spektra) a iných 

právnych aktov Únie, ktoré mu prideľujú úlohy alebo zverujú právomoci.

2. Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov zo smernice [...] 

(„kódex v oblasti elektronických komunikácií“).

3. Prvoradým cieľom orgánu BEREC je zabezpečovať predovšetkým jednotný 

regulačný prístup k vykonávaniu regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie v rozsahu pôsobnosti, ktorý sa uvádza v odseku 2, a tým prispievať 

k rozvoju vnútorného trhu. Orgán BEREC prispieva k dosahovaniu cieľov 

národných regulačných a iných príslušných orgánov (ďalej len „NRO“) podľa 

článku 3 smernice [...] („kódex elektronických komunikácií“). Podporuje aj zásadu 

neutrality siete a otvoreného internetu; prístup k dátovému pripojeniu s veľmi 

vysokou kapacitou, investície doň a jeho využívanie; hospodársku súťaž v oblasti 

poskytovania sietí a služieb elektronických komunikácií a pridružených zariadení, 

ako aj záujmy občanov Únie.

4. Orgán BEREC plní svoje úlohy nezávisle, nestranne, bez zbytočných zdržaní a so 

zaistením transparentného rozhodovacieho procesu.

5. Orgán BEREC využíva odborné znalosti, ktoré sú k dispozícii v NRO.

6. Každý členský štát zabezpečí, aby NRO mali primerané finančné a ľudské zdroje 

potrebné na to, aby sa mohli zapájať do práce orgánu BEREC.

1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. 
EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).
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KAPITOLA Ib

ÚLOHY A ORGANIZÁCIA ORGÁNU BEREC

Článok 2

Úlohy

1. Úlohou orgánu BEREC je:

-a) plniť úlohy, ktoré mu boli udelené prostredníctvom právnych aktov Únie, 

najmä smernicou [...](„kódex elektronických komunikácií“), nariadením 

(EÚ) č. 531/2012 a nariadením (EÚ) 2015/2120;

a) pomáhať, radiť, a to aj prostredníctvom správ, stanovísk alebo odporúčaní, 

NRO, Komisii, Európskemu parlamentu a Rade, a spolupracovať s ▌NRO a 

Komisiou na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy, v súvislosti s každou 

záležitosťou týkajúcou sa elektronických komunikácií, ktorá je v jeho 

právomoci;

b) pomáhať, na požiadanie, NRO, Komisii, Európskemu parlamentu a Rade, 

pokiaľ ide o ich vzťahy, diskusie a výmeny s tretími stranami, a pomáhať 

NRO a Komisii pri šírení najlepších regulačných postupov medzi tretími 

stranami;

c) vydávať odporúčania a šíriť najlepšie regulačné postupy určené NRO s 

cieľom podporovať lepšie a jednotné uplatňovanie regulačného rámca pre 

elektronické komunikácie;

d) vydávať usmernenia, ktorými sa zabezpečuje jednotné vykonávanie 

regulačného rámca pre elektronické komunikácie a konzistentné regulačné 

rozhodnutia NRO z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti od NRO, 

Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie, najmä pokiaľ ide o regulačné 

otázky, ktoré ovplyvňujú značný počet členských štátov alebo ktoré majú 

cezhraničný prvok;

e) informovať o odvetví elektronických komunikácií uverejňovaním výročnej 
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správy o vývoji v tomto odvetví;

f) monitorovať vývoj na trhu, hodnotiť potreby regulačných inovácií 

a koordinovať činnosť medzi NRO na umožnenie rozvoja nových 

inovatívnych služieb elektronickej komunikácie a zabezpečovať 

konvergenciu, najmä v oblastiach normalizácie, číslovania a prideľovania 

frekvenčného spektra;

g) poskytovať rámec, v ktorom NRO môžu spolupracovať a podporovať 

spoluprácu medzi NRO a medzi NRO a Komisiou. Orgán BEREC náležite 

zohľadní výsledok takejto spolupráce pri formulovaní svojich stanovísk, 

odporúčaní a rozhodnutí. Keď sa orgán BEREC domnieva, že sú potrebné 

záväzné pravidlá o tejto spolupráci, predloží Komisii príslušné odporúčania;

h) začať dátovú iniciatívu na modernizáciu, koordináciu a normalizáciu zberu 

údajov NRO. Bez toho, aby boli dotknuté práva duševného vlastníctva 

a požadovaná úroveň dôvernosti, tieto údaje sa sprístupnia verejnosti 

v otvorenom, opätovne použiteľnom a strojovo čitateľom formáte na 

webovom sídle orgánu BEREC a na Portáli otvorených dát Európskej únie;

i) spolupracovať so sieťou pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa a s 

príslušnými európskymi a národnými regulačnými orgánmi vrátane 

Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a národných orgánov 

pre ochranu údajov, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa poskytovania služieb 

elektronickej komunikácie, ktoré môžu ovplyvniť záujmy spotrebiteľov vo 

viacerých členských štátoch;

j) radiť Európskemu parlamentu, Rade a Komisii, na požiadanie alebo 

z vlastnej iniciatívy, o relevantnom regulačnom vplyve akejkoľvek záležitosti, 

ktorá sa týka celkovej dynamiky digitálnych trhov;

k) pomáhať Komisii ako poradný orgán v súvislosti s vypracúvaním a 

prijímaním právnych aktov v oblasti elektronických komunikácií.

▌ 
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2a. Úlohy orgánu BEREC sa zverejňujú na webovej stránke a aktualizujú po pridelení 

nových úloh.

3. Bez toho, aby bol dotknutý súlad s príslušnými právnymi predpismi Únie, NRO a 

Komisia dodržiavajú akékoľvek záväzné rozhodnutie a v najväčšej možnej miere 

zohľadňujú každé usmernenie, stanovisko, odporúčanie a najlepší postup, ktoré 

prijal orgán BEREC, s cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie regulačného rámca 

pre elektronické komunikácie v rámci rozsahu pôsobnosti, ktorý sa uvádza v článku 

1b ods. 1. Príslušný NRO v každom regulačnom rozhodnutí o predmetnej otázke 

dôkladne zváži usmernenia prijaté orgánom BEREC v súlade s článkom 1 ods. d) 

tohto článku a poskytne dôvody odchýlenia sa od usmernení. Vo výnimočných 

prípadoch, keď sa NRO odchyľuje od usmernení, jej regulačných rozhodnutí, 

vrátane riadne opodstatnených dôvodov odchýlenia, sa to oznámi orgánu BEREC 

bez zbytočného odkladu na posúdenie.

4. Pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení a plnenie 

jeho úloh, orgán BEREC spolupracuje s príslušnými orgánmi, agentúrami, úradmi a 

poradnými skupinami Únie, s príslušnými orgánmi tretích krajín a/alebo s 

medzinárodnými organizáciami ▌.

4a. Orgán BEREC podľa potreby vykoná konzultácie so zainteresovanými stranami 

a dá im možnosť vyjadriť ich pripomienky v dostatočnej lehote určenej podľa 

zložitosti záležitosti, ktorá nie je kratšia než 30 dní. Orgán BEREC zverejní 

výsledky takejto verejnej konzultácie bez toho, aby bol dotknutý článok 28. Tieto 

konzultácie sa uskutočnia v rámci rozhodovacieho procesu čo najskôr.
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KAPITOLA II

ORGANIZÁCIA ORGÁNU BEREC

Článok 2a

Organizácia orgánu BEREC

Orgán BEREC sa skladá z:

a) rady regulačných orgánov,

b) expertných pracovných skupín (ďalej len „pracovné skupiny“),

c) odvolacej rady.

ODDIEL 1

RADA REGULAČNÝCH ORGÁNOV

Článok 2b

Zloženie rady regulačných orgánov

1. Rada regulačných orgánov sa skladá z jedného člena z každého členského štátu. 

Táto osoba je vedúcim alebo iným vysokým predstaviteľom NRO zriadeného 

v členskom štáte, ktorého hlavnou úlohou je dohliadať na každodenné fungovanie 

trhu v oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb.

V prípade členských štátov, v ktorých je podľa smernice [...] („kódex 

elektronických komunikácií“) zodpovedný viac ako jeden NRO, sa tieto orgány 

musia dohodnúť na spoločnom zástupcovi a medzi NRO sa zabezpečí potrebná 

koordinácia.

2. Členovia rady regulačných orgánov konajú na základe objektívnych skutočností, 

v záujme Únie a snažia sa o zníženie rozdrobenosti trhu s cieľom vytvoriť jednotný 

telekomunikačný trh.

3. Každý NRO vymenuje náhradníka na zastupovanie jeho člena počas 

neprítomnosti, a to spomedzi vedúcich a členov svojho kolektívneho orgánu a 
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zamestnancov NRO.

4. Komisia sa zúčastňuje na zasadnutiach rady regulačných orgánov ako pozorovateľ 

a je zastúpená na primerane vysokej úrovni.

5. Zoznam členov rady regulačných orgánov sa zverejní spoločne s ich vyhláseniami 

o záujme.

6. Rada regulačných orgánov môže v konkrétnych prípadoch na svoje zasadnutia 

pozvať ako pozorovateľa akúkoľvek osobu, o ktorej stanovisko má záujem.

Článok 2c

Nezávislosť

1. Členovia rady regulačných orgánov pri plnení úloh, ktoré im boli zverené, konajú 

nezávisle a objektívne v záujme Únie ako celku, bez ohľadu na národný alebo 

osobný záujem.

2. Bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci Komisie alebo NRO, členovia rady 

regulačných orgánov nežiadajú ani neprijímajú pokyny od inštitúcií alebo orgánov 

Únie, od žiadnej vlády členského štátu ani od žiadneho iného verejného či 

súkromného subjektu. 

Členovia rady regulačných orgánov predovšetkým plnia úlohy, ktoré im boli 

zverené, bez nenáležitých politických vplyvov alebo obchodných zásahov, ktoré by 

mohli ovplyvniť ich osobnú nezávislosť.

Článok 2d

Predseda a podpredsedovia rady regulačných orgánov

1. Rada regulačných orgánov vymenuje predsedu a najviac štyroch podpredsedov 

spomedzi svojich členov, pokiaľ rokovací poriadok orgánu BEREC neustanovuje 

inak. Podpredsedovia automaticky prevezmú povinnosti predsedu, ak predseda 

nemôže vykonávať svoje povinnosti. Funkčné obdobie predsedu trvá dva roky. Na 

zabezpečenie kontinuity činnosti orgánu BEREC nový predseda vykonáva aspoň 
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šesť mesiacov pred svojím funkčným obdobím predsedu funkciu podpredsedu, a ak 

je to možné, najmenej šesť mesiacov funkciu podpredsedu na konci svojho 

funkčného obdobia predsedu.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté postavenie rady regulačných orgánov, pokiaľ ide 

o úlohy predsedu, predseda nemôže žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády 

alebo národných regulačných orgánov, Komisie, ani od žiadneho verejného alebo 

súkromného subjektu.

Článok 2e

Zasadnutia a pravidlá hlasovania rady regulačných orgánov

1. Zasadnutia rady regulačných orgánov zvoláva jej predseda a konajú sa najmenej 

štyrikrát za rok v rámci bežných zasadnutí. Na podnet predsedu alebo na žiadosť 

aspoň jednej tretiny členov rady sa zvolávajú aj mimoriadne zasadnutia. Predseda 

stanoví a zverejní program zasadnutí.

2. Rada regulačných orgánov prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou všetkých 

svojich členov, pokiaľ sa nestanovuje inak v tomto nariadení alebo v inom 

právnom akte Únie. Každý člen alebo náhradník má jeden hlas. Rozhodnutia rady 

regulačných orgánov sa zverejnia a na žiadosť NRO sa v nich uvedú jeho výhrady.

3. Rada regulačných orgánov dvojtretinovou väčšinou svojich členov prijme 

a zverejní svoj rokovací poriadok. V rokovacom poriadku sa stanovia podrobné 

pravidlá hlasovania vrátane podmienok, na základe ktorých môže jeden člen konať 

v mene iného člena, pravidlá upravujúce kvórum a lehoty platné pre oznamovanie 

konania zasadnutí. V rokovacom poriadku sa okrem toho zaručí, že členom rady 

regulačných orgánov sa pred každým zasadnutím poskytne úplný program 

a predbežné návrhy, aby mali možnosť pred hlasovaním predložiť pozmeňujúce 

návrhy. V rokovacom poriadku sa môžu okrem iného stanoviť postupy hlasovania 

v naliehavých prípadoch a iné praktické opatrenia pre fungovanie rady 

regulačných orgánov.

Článok 2f

Úlohy rady regulačných orgánov
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1. Rada regulačných orgánov plní úlohy orgánu BEREC uvedené v článku 2 a 

prijíma všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú organizácie práce orgánu BEREC. 

Pritom sa opiera aj o prácu pracovných skupín.

2. Rada regulačných orgánov prijme v mene orgánu BEREC osobitné ustanovenia 

týkajúce sa práva na prístup k dokumentom, ktoré má v držbe orgán BEREC v 

súlade s článkom 27.

3. Rada regulačných orgánov poskytne usmernenia Úradu BEREC, pokiaľ ide o jeho 

odbornú a administratívnu podporu pre orgán BEREC.

4. V súlade s článkom 2 ods. 4a a po konzultácii so zúčastnenými stranami prijme 

rada regulačných orgánov ročný pracovný program orgánu BEREC pred koncom 

roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pracovný program vzťahuje. Rada 

regulačných orgánov postúpi ročný pracovný program Európskemu parlamentu, 

Rade a Komisii hneď, ako ho prijme.

5. Rada regulačných orgánov prijme výročnú správu o činnosti orgánu BEREC a 

predloží ju Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru každý rok do 15. júna.

6. Európsky parlament môže pri plnom rešpektovaní jeho nezávislosti vyzvať 

predsedu alebo podpredsedu rady regulačných orgánov, aby vystúpil pred jeho 

príslušným výborom v relevantných otázkach týkajúcich sa činností orgánu 

BEREC a odpovedal na otázky poslancov Európskeho parlamentu.
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ODDIEL 2

PRACOVNÉ SKUPINY

Článok 2g

Fungovanie pracovných skupín

1. V odôvodnených prípadoch a najmä na vykonávanie ročného pracovného 

programu orgánu BEREC môže rada regulačných orgánov zriadiť potrebné 

pracovné skupiny.

2. Členov pracovných skupín určujú NRO. Zástupcovia Komisie sa zúčastňujú na 

práci pracovných skupín ako pozorovatelia.

Rada regulačných orgánov môže prizvať jednotlivých expertov uznaných za 

kompetentných v príslušnej oblasti, aby sa v jednotlivých prípadoch zapojili do 

pracovných skupín.

3. Rada regulačných orgánov vymenuje dvoch spolupredsedov z rôznych NRO pre 

každú pracovnú skupinu, pokiaľ si to výnimočné a dočasné okolností nevyžadujú 

inak.

4. Rada regulačných orgánov prijme rokovací poriadok, v ktorom sa stanovia 

praktické opatrenia týkajúce sa fungovania pracovných skupín.

ODDIEL 3

ODVOLACIA RADA
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Článok 2h

Zriadenie a zloženie odvolacej rady

1. Týmto sa zriaďuje odvolacia rada.

2. Odvolacia rada sa skladá z predsedu a dvoch ďalších členov. Každý člen odvolacej 

rady musí mať náhradníka. Náhradník zastupuje člena rady v prípade jeho 

neprítomnosti.

3. Rada regulačných orgánov vymenuje predsedu a ďalších členov odvolacej rady a 

ich náhradníkov zo zoznamu spôsobilých kandidátov, ktoré poskytli NRO, Komisia 

a riaditeľ Úradu BEREC.

4. Keď sa odvolacia rada domnieva, že si to vyžaduje povaha odvolania, môže 

požiadať radu regulačných orgánov o vymenovanie dvoch ďalších členov a ich 

náhradníkov zo zoznamov uvedených v odseku 3.

5. Na návrh rady regulačných orgánov odvolacia rada stanoví svoj rokovací 

poriadok. V tomto poriadku sa podrobne stanovia mechanizmy organizácie a 

fungovania odvolacej rady, ako aj pravidlá platné pre odvolania predložené rade.

Článok 2i

Členovia odvolacej rady

1. Funkčné obdobie členov a náhradníkov odvolacej rady trvá štyri roky. Ich funkčné 

obdobie môže rada regulačných orgánov predĺžiť o ďalšie štvorročné obdobia.

2. Členovia odvolacej rady sú nezávislí a nesmú vykonávať žiadne iné úlohy v rámci 

orgánu BEREC alebo Úradu BEREC. Pri prijímaní rozhodnutí nesmú požadovať 

ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani akéhokoľvek iného orgánu.

3. Členovia odvolacej rady nesmú byť v priebehu svojho funkčného obdobia zbavení 

svojej funkcie ani vylúčení zo zoznamu spôsobilých kandidátov, pokiaľ na to nie sú 

vážne dôvody a pokiaľ o tom nerozhodne rada regulačných orgánov.

Článok 2j

Vylúčenie a námietky
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1. Členovia odvolacej rady sa nesmú zúčastniť na žiadnom odvolacom konaní, ak sú 

na ňom osobne zainteresovaní, ak sa na ňom predtým zúčastnili ako zástupcovia 

jednej zo strán konania alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, ktoré je predmetom 

odvolania.

2. Ak v dôsledku jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo akýchkoľvek iných 

dôvodov člen odvolacej rady usúdi, že by sa nemal zúčastniť na niektorom z 

konaní, informuje o tom odvolaciu radu.

3. Každá strana odvolacieho konania môže namietať proti každému členovi odvolacej 

rady z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v odseku 1, alebo ak je člen podozrivý zo 

zaujatosti. Takáto námietka nie je prípustná, ak strana odvolacieho konania, ktorá 

si je vedomá dôvodu námietky, urobila procesný krok alebo ak sa to zakladá na 

štátnej príslušnosti člena.

4. Odvolacia rada rozhodne o krokoch, ktoré treba podniknúť v prípadoch uvedených 

v odsekoch 2 a 3, bez účasti príslušného člena. Na účely prijatia uvedeného 

rozhodnutia nahradí dotknutého člena v odvolacej rade jeho náhradník. Ak sa 

tento náhradník sám nachádza v podobnej situácii, predseda určí náhradu 

spomedzi náhradníkov.

Článok 2k

Rozhodnutia, proti ktorým sa možno odvolať

1. U odvolacej rady je možné odvolať sa proti záväzným rozhodnutiam, ktoré prijal 

orgán BEREC podľa článku 2 ods. 1 písm. -a).

Ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba vrátane NRO sa môže odvolať proti 

rozhodnutiu podľa prvého pododseku, ktoré je určené tejto osobe, alebo proti 

rozhodnutiu, ktoré je síce určené inej osobe, avšak priamo a individuálne sa týka 

tejto osoby.

2. Odvolanie vrátane písomného odôvodnenia jeho dôvodov sa podáva orgánu 

BEREC v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia príslušnej osobe, 

respektíve – v prípade absencie tohto oznámenia – do dvoch mesiacov odo dňa, 

keď orgán BEREC uverejnil svoje rozhodnutie. Odvolacia rada rozhodne o 
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odvolaní do štyroch mesiacov od jeho podania.

3. Odvolanie podané podľa odseku 1 nemá odkladný účinok. Odvolacia rada však 

môže pozastaviť uplatňovanie rozhodnutia, voči ktorému sa podalo odvolanie.



PE624.211/ 29

SK

KAPITOLA IIa

ÚLOHY A ORGANIZÁCIA ÚRADU BEREC

ODDIEL 1

ÚLOHY ÚRADU BEREC

Článok 2l

Úrad BEREC plní najmä tieto úlohy:

a) poskytuje orgánu BEREC odborné a administratívne podporné služby;

b) zhromažďuje informácie od NRO a vymieňa a rozširuje informácie, ktoré sa 

týkajú úloh pridelených orgánu BEREC podľa článku 2;

c) na základe informácií uvedených v písmene b) pravidelne vytvára návrhy správ o 

konkrétnych aspektoch rozvoja európskeho telekomunikačného trhu, napríklad 

správy o roamingu a o hodnotiacich kritériách, predkladané orgánu BEREC;

d) rozširuje medzi NRO najlepšie regulačné postupy v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. 

c);

e) pomáha pri príprave práce a poskytuje inú administratívnu a obsahovú podporu 

na zabezpečenie hladkého fungovania rady regulačných orgánov a pracovných 

skupín.

f) zúčastňuje sa na činnosti pracovných skupín;

g) pomáha pri príprave a poskytuje ďalšiu podporu na zabezpečenie hladkého 

fungovania riadiacej rady;

h) pomáha orgánu BEREC pri vykonávaní verejných konzultácií.

ODDIEL 2

ORGANIZÁCIA ÚRADU BEREC

Článok 3
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Správna a riadiaca štruktúra Úradu BEREC

Správnu a riadiacu štruktúru Úradu BEREC tvorí:

a) riadiaca rada, ktorá vykonáva funkcie stanovené v článku 5;

b) riaditeľ, ktorý vykonáva povinnosti stanovené v článku 9

▌.

ODDIEL 3

RIADIACA RADA

Článok 4

Zloženie riadiacej rady

1. Riadiaca rada sa skladá z jedného člena za každý členský štát a jedného zástupcu 

Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo. ▌

Táto osoba zastupujúca členský štát je vedúcim alebo iným vysokým 

predstaviteľom NRO zriadeného v členskom štáte, ktorého hlavnou úlohou je 

dohliadať na každodenné fungovanie trhu v oblasti elektronických 

komunikačných sietí a služieb.

V prípade členských štátov, v ktorých je podľa smernice [...] („kódex elektronických 

komunikácií“) zodpovedný viac ako jeden NRO, sa tieto orgány musia dohodnúť na 

spoločnom zástupcovi a medzi NRO sa zabezpečí potrebná koordinácia.

2. ▌ Každý NRO vymenuje náhradníka na zastupovanie svojho člena počas 

neprítomnosti, a to spomedzi vedúcich a členov svojho kolektívneho orgánu a 

svojich zamestnancov.

▌ 3a. Zoznam členov riadiacej rady sa zverejní spoločne s ich vyhláseniami o záujme.

▌
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Článok 5

Funkcie riadiacej rady

1. Riadiaca rada:

a)  ▌prijíma každý rok dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím 

právom jednotný programový dokument Úradu BEREC pri zohľadnení 

stanoviska Komisie a v súlade s článkom 15;

b) dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom prijíma ročný 

rozpočet Úradu BEREC a vykonáva ďalšie funkcie týkajúce sa rozpočtu 

Úradu BEREC podľa kapitoly III;

c) prijíma a vyhodnocuje konsolidovanú výročnú správu o činnosti Úradu 

BEREC v súlade s článkom 18a;

d) prijíma rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na Úrad BEREC, v súlade s 

článkom 20;

e) prijíma stratégiu boja proti podvodom, ktorá je primeraná rizikám podvodov, 

pričom zohľadňuje náklady a prínosy opatrení, ktoré sa majú vykonať;

f) zabezpečuje primerané opatrenia, ktoré nadväzujú na zistenia a odporúčania 

vyplývajúce zo správ o vnútornom alebo vonkajšom audite a z hodnotení, ako 

aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

g) prijíma pravidlá prevencie a riadenia konfliktov záujmov, ako sa uvádza v 

článku 31 ▌;

h) prijíma a pravidelne aktualizuje plány v oblasti komunikácie a šírenia 

informácií uvedené v článku 27a ods. 2, a to na základe analýzy potrieb;

i) prijíma svoj rokovací poriadok;

j) vo vzťahu k zamestnancom Úradu BEREC vykonáva v súlade s odsekom 2 

právomoci zverené menovaciemu orgánu na základe služobného poriadku a 

právomoci zverené orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy na 
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základe podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov1 („právomoci 

menovacieho orgánu“);

k) prijíma vykonávacie predpisy na účely uplatňovania služobného poriadku a 

podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov v súlade s článkom 110 

služobného poriadku;

l) schvaľuje uzavretie pracovných dohôd s príslušnými orgánmi, agentúrami, 

úradmi a poradnými skupinami Únie; s príslušnými orgánmi tretích krajín 

a/alebo s medzinárodnými organizáciami v súlade s článkom 26;

m) Vymenúva ▌ riaditeľa a v prípade potreby predlžuje jeho funkčné obdobie 

alebo ho odvoláva z funkcie v súlade s článkom 9a;

n) vymenúva účtovníka podliehajúceho služobnému poriadku a podmienkam 

zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorý je pri vykonávaní svojich 

povinností úplne nezávislý. Úrad BEREC môže vymenovať rovnakého 

účtovníka ako iný orgán Únie. Úrad BEREC sa takisto môže dohodnúť 

s Komisiou, že účtovník Komisie bude súčasne účtovníkom Úradu BEREC;

▌p) prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa zriadenia vnútorných štruktúr Úradu 

BEREC a v prípade potreby ich úprav, a to s prihliadnutím na potreby činnosti 

Úradu BEREC, ako aj na riadne finančné hospodárenie.

2. Riadiaca rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijíma rozhodnutie na 

základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania 

ostatných zamestnancov, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu 

na ▌riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, za ktorých možno toto delegovanie 

právomoci pozastaviť. ▌Riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

1 Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa 
ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných 
zamestnancov Európskych spoločenstiev, a ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia 
dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).



PE624.211/ 33

SK

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, riadiaca rada môže na základe rozhodnutia 

dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na ▌riaditeľa a na 

subjekty, ktorým ďalej delegoval právomoc, a tieto právomoci vykonávať sama 

alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na zamestnanca, ktorý nie je 

▌riaditeľom.

Článok 6

Predseda a podpredseda riadiacej rady

1. Riadiaca rada si spomedzi svojich členov s hlasovacím právom, ktorí zastupujú 

členské štáty, volí predsedu a podpredsedu. Predseda a podpredseda sú volení 

dvojtretinovou väčšinou hlasov členov riadiacej rady s hlasovacím právom.

2. V prípade, že si predseda nemôže plniť svoje povinnosti, automaticky ho zastupuje 

podpredseda.

3. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je dvojročné ▌.

3a. Bez toho, aby bolo dotknuté postavenie riadiacej rady, pokiaľ ide o úlohy 

predsedu, predseda a podpredseda nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej 

vlády alebo NRO, od Komisie, ani od žiadneho iného verejného alebo súkromného 

subjektu.

3b. Predseda podáva Európskemu parlamentu na vyzvanie správu o výsledkoch Úradu 

BEREC.

Článok 7

Zasadnutia riadiacej rady

1. Zasadnutia riadiacej rady zvoláva predseda.

2. ▌Riaditeľ Úradu BEREC sa zúčastňuje na rokovaniach bez hlasovacieho práva.

3. Riadne zasadnutia riadiacej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Riadiaca rada 

navyše zasadá aj z iniciatívy predsedu, na žiadosť Komisie alebo na žiadosť aspoň 

jednej tretiny jej členov.
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4. Riadiaca rada môže vo funkcii pozorovateľa pozvať na svoje zasadnutia akúkoľvek 

osobu, o ktorej stanovisko má záujem.

5. Členom a náhradníkom riadiacej rady môžu v súlade s jej rokovacím poriadkom 

pomáhať na zasadnutiach poradcovia alebo experti.

6. Úrad BEREC plní funkcie sekretariátu pre riadiacu radu.

Článok 8

Pravidlá hlasovania riadiacej rady

1. ▌ Riadiaca rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov členov s hlasovacím právom, 

pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak.

2. Každý člen s hlasovacím právom má jeden hlas. V prípade neprítomnosti člena s 

hlasovacím právom je oprávnený uplatniť jeho hlasovacie právo jeho náhradník.

3. Predseda sa na hlasovaní zúčastňuje.

4. ▌ Riaditeľ sa na hlasovaní nezúčastňuje.

5. V rokovacom poriadku riadiacej rady sa stanovujú podrobnejšie mechanizmy 

hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena.

ODDIEL 4

▌ RIADITEĽ

Článok 9

Povinnosti ▌riaditeľa

1. ▌Riaditeľ je poverený riadením Úradu BEREC. ▌Riaditeľ sa zodpovedá riadiacej 

rade.

2. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ▌riadiacej rady, je ▌riaditeľ pri výkone 

svojich povinností nezávislý a nesmie žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej 

inštitúcie Únie, vlády, NRO, ani od žiadneho iného verejného alebo súkromného 

subjektu.
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3. ▌Riaditeľ na vyzvanie podáva Európskemu parlamentu správu o plnení svojich 

povinností. Rada môže vyzvať ▌riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich 

povinností.

▌5. ▌Riaditeľ je zodpovedný za plnenie úloh Úradu BEREC podľa usmernení riadiacej 

rady. ▌Riaditeľ je zodpovedný najmä za:

a) každodennú správu Úradu BEREC;

b) vykonávanie rozhodnutí prijatých riadiacou radou;

c) prípravu jednotného programového dokumentu a jeho predloženie riadiacej 

rade;

d) vykonávanie jednotného programového dokumentu a podávanie správ riadiacej 

rade o jeho vykonávaní;

e) prípravu konsolidovanej výročnej správy o činnostiach Úradu BEREC a jej 

predloženie riadiacej rade na posúdenie a prijatie;

f) prípravu akčného plánu nadväzujúceho na závery správ o internom alebo 

externom audite a hodnotení, resp. v nadväznosti na vyšetrovania úradu OLAF, 

a predkladanie správ o pokroku Komisii jedenkrát do roka a pravidelných 

správ riadiacej rade;

g) ochranu finančných záujmov Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti 

podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam účinnými 

kontrolami a vymáhaním neoprávnene vyplatených súm v prípadoch, keď sú 

zistené nezrovnalosti, a prípadne uplatňovaním účinných, primeraných a 

odrádzajúcich správnych opatrení vrátane finančných sankcií;

h) prípravu stratégie Úradu BEREC na boj proti podvodom a jej predloženie 

riadiacej rade na schválenie;

i) prípravu návrhu rozpočtových pravidiel uplatniteľných na Úrad BEREC;

j) prípravu návrhu výkazu odhadovaných príjmov a výdavkov Úradu BEREC 

a za plnenie jeho rozpočtu.
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5a. Riaditeľ pomáha predsedovi rady regulačných orgánov a predsedovi riadiacej rady 

pri príprave schôdzí ich orgánov. Riaditeľ sa zúčastňuje na práci rady regulačných 

orgánov a riadiacej rady, pričom nemá právo hlasovať.

5b. Riaditeľ pod dohľadom riadiacej rady prijíma potrebné opatrenia, predovšetkým 

pokiaľ ide o prijímanie interných administratívnych pokynov a uverejňovanie 

oznámení s cieľom zabezpečiť fungovanie Úradu BEREC v súlade s týmto 

nariadením.

6. ▌Riaditeľ je zodpovedný aj za rozhodnutie, či je potrebné na účely efektívneho a 

účinného plnenia úloh Úradu BEREC umiestniť jedného alebo viacerých 

zamestnancov v jednom alebo viacerých členských štátoch. Rozhodnutie o zriadení 

miestnej kancelárie si vyžaduje predchádzajúci súhlas ▌riadiacej rady a príslušných 

členských štátov. V rozhodnutí sa špecifikuje rozsah činností, ktoré sa majú 

vykonávať v miestnej kancelárii, a to tak, aby nedochádzalo k zbytočným nákladom 

a duplicite administratívnych funkcií orgánu BEREC. Predtým ako sa môže prijať 

takéto rozhodnutie, musí sa vplyv rozhodnutia z hľadiska prideleného počtu 

pracovníkov a rozpočtu začleniť do viacročného plánu uvedeného v článku 15 ods. 

4.

Článok 9a

Vymenovanie riaditeľa

1. Riaditeľa vymenúva riadiaca rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 

predsedom, a to po otvorenom a transparentnom výberovom konaní na základe 

zásluh, riadiacich schopností a skúseností, ktoré sú relevantné pre elektronické 

komunikačné siete a služby.

2. Na účely uzatvorenia zmluvy s riaditeľom zastupuje Úrad BEREC predseda 

riadiacej rady.

3. Pred vymenovaním sa k vhodnosti kandidáta vybratého riadiacou radou musí v 

nezáväznom stanovisku vyjadriť Európsky parlament. Na tento účel príslušný 

výbor Európskeho parlamentu pozve kandidáta, ktorého vybrala riadiaca rada, aby 

vystúpil pred príslušným výborom Parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.
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4. Funkčné obdobie riaditeľa trvá štyri roky. Na konci tohto obdobia predseda vykoná 

posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti riaditeľa a úlohy 

a výzvy orgánu BEREC. Toto hodnotenie postúpi Európskemu parlamentu a Rade.

5. Riadiaca rada, pri zohľadnení posúdenia uvedeného v odseku 4 môže predĺžiť 

funkčné obdobie riaditeľa jedenkrát najviac o šesť rokov.

6. Riadiaca rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné 

obdobie riaditeľa. Počas jedného mesiaca pred takýmto predpokladaným 

predĺžením Európsky parlament môže vydať nezáväzné stanovisko k tomuto 

predĺženiu. Na tento účel možno riaditeľa vyzvať, aby predniesol vyhlásenie pred 

príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho členov.

7. Riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa nesmie na konci celkového 

funkčného obdobia zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na to isté pracovné 

miesto.

8. Ak sa funkčné obdobie riaditeľa nepredĺži, ostáva vo funkcii až do vymenovania 

svojho nástupcu.

9. Riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia riadiacej rady 

konajúcej na návrh jednej tretiny svojich členov.

10. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia o vymenovaní riaditeľa, predĺžení jeho 

funkčného obdobia alebo jeho odvolaní z funkcie na základe dvojtretinovej väčšiny 

svojich členov s hlasovacím právom.



PE624.211/ 38

SK

KAPITOLA III

ZOSTAVOVANIE A ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU ÚRADU BEREC

ODDIEL 1

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT

Článok 15

Ročné a viacročné plánovanie

1. ▌Riaditeľ každý rok vypracuje návrh programového dokumentu, ktorý obsahuje 

ročné a viacročné plánovanie (ďalej len „jednotný programový dokument“), v súlade 

s článkom 32 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013, pričom zohľadní 

usmernenia stanovené Komisiou1.

Riadiaca rada prijme do 31. januára návrh jednotného programového dokumentu a 

postúpi ho Komisii, aby poskytla svoje stanovisko. Návrh jednotného programového 

dokumentu sa postúpi aj Európskemu parlamentu a Rade.

Riadiaca rada následne prijme jednotný programový dokument s prihliadnutím na 

stanovisko Komisie. Postúpi ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii spolu s 

prípadnou neskôr aktualizovanou verziou tohto dokumentu.

Jednotný programový dokument nadobúda definitívnu podobu po konečnom prijatí 

všeobecného rozpočtu, pričom sa v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom 

upraví.

1 Oznámenie Komisie o usmerneniach pre programový dokument pre decentralizované 
agentúry a vzor konsolidovaných výročných správ o činnosti pre decentralizované 
agentúry [C(2014) 9641].
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2. Ročný pracovný program zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane 

ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, a 

odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v súlade so 

zásadami zostavovania a riadenia rozpočtu na základe činností. Ročný pracovný 

program musí byť v súlade s ročným pracovným programom orgánu BEREC 

uvedeným v článku 2f ods. 4 a v súlade s viacročným pracovným programom 

uvedeným v odseku 4. Musia sa v ňom jasne stanoviť úlohy, ktoré boli doplnené, 

zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

3. Po prijatí ročného pracovného programu orgánu BEREC a vždy, keď sa orgánu 

BEREC uloží nová úloha, riadiaca rada zmení ▌ročný pracovný program.

Každá podstatná zmena v ročnom pracovnom programe sa prijíma rovnakým 

postupom ako pôvodný ročný pracovný program. Riadiaca rada môže delegovať 

právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v ročnom pracovnom programe na 

▌riaditeľa.

4. Vo viacročnom pracovnom programe sa stanovuje všeobecné strategické plánovanie 

vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti. Ďalej sa v ňom 

stanovuje plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a personálu.

Plánovanie zdrojov sa každoročne aktualizuje. Strategické plánovanie sa v prípade 

potreby aktualizuje, najmä s cieľom zamerať sa na výsledky hodnotenia uvedeného v 

článku 38.

5. Ročné a/alebo viacročné plánovanie musí zahŕňať aj stratégiu Úradu BEREC 

týkajúcu sa vzťahov s orgánmi, agentúrami, úradmi a poradnými skupinami Únie; s 

príslušnými orgánmi tretích krajín a/alebo s medzinárodnými organizáciami, ako sa 

uvádza v článku 26, opatrenia spojené s touto stratégiou, ako aj špecifikáciu 

súvisiacich zdrojov.
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Článok 16

Zostavovanie rozpočtu

1.  ▌Riaditeľ každý rok vypracúva predbežný návrh odhadov príjmov a výdavkov 

Úradu BEREC na nasledujúci rozpočtový rok vrátane plánu pracovných miest, 

a zasiela ho riadiacej rade.

▌ 

3.  ▌Riaditeľ zasiela Komisii návrh odhadu príjmov a výdavkov Úradu BEREC každý 

rok do 31. januára. Informácie obsiahnuté v návrhu odhadu príjmov a výdavkov 

Úradu BEREC a v návrhu jednotného programového dokumentu, ako sa uvádza 

v článku 15 ods. 1, musia byť konzistentné.

4. Komisia zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu spolu s návrhom všeobecného 

rozpočtu Únie.

5. Na základe návrhu odhadu Komisia v návrhu všeobecného rozpočtu Únie, ktorý 

predkladá rozpočtovému orgánu v súlade s článkami 313 a 314 zmluvy, uvedie 

odhady, ktoré považuje za potrebné, pokiaľ ide o plán pracovných miest a výšku 

príspevku, ktorá sa má hradiť zo všeobecného rozpočtu.

6. Rozpočtový orgán schvaľuje rozpočtové prostriedky na príspevok pre Úrad BEREC.

7. Plán pracovných miest Úradu BEREC prijíma rozpočtový orgán.

8. Rozpočet Úradu BEREC prijíma riadiaca rada. Rozpočet sa stáva konečným po 

prijatí všeobecného rozpočtu Únie s konečnou platnosťou. V prípade potreby sa 

zodpovedajúcim spôsobom upraví.

9. Na akékoľvek stavebné projekty, ktoré by mohli mať významný vplyv na rozpočet 

Úradu BEREC, sa vzťahujú ustanovenia delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 

č. 1271/2013.

ODDIEL 2

PLNENIE, PREZENTÁCIA A KONTROLA ROZPOČTU

Článok 17
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Štruktúra rozpočtu

1. Na každý rozpočtový rok zodpovedajúci kalendárnemu roku sa vypracujú odhady 

všetkých príjmov a výdavkov Úradu BEREC, ktoré sa zahrnú do rozpočtu Úradu 

BEREC.

2. Rozpočet Úradu BEREC musí byť z hľadiska príjmov a výdavkov vyrovnaný.

3. Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy Úradu BEREC zahŕňajú:

a) príspevok Únie;

b) všetky dobrovoľné finančné príspevky členských štátov alebo NRO;

c) poplatky za publikačnú činnosť alebo akúkoľvek inú službu, ktorý poskytol 

Úrad BEREC;

d) akékoľvek príspevky tretích krajín alebo regulačných orgánov v oblasti 

elektronických komunikácií tretích krajín, ktoré sa zúčastňujú na práci Úradu 

BEREC, ako sa stanovuje v článku 26.

4. Výdavky Úradu BEREC zahŕňajú odmeny zamestnancov, náklady na správu 

a infraštruktúru a prevádzkové náklady.

Článok 18

Plnenie rozpočtu

1. Za plnenie rozpočtu Úradu BEREC zodpovedá ▌riaditeľ.

2. ▌riaditeľ každý rok predkladá rozpočtovému orgánu všetky relevantné informácie o 

zisteniach, ktoré vyplynuli z postupov hodnotenia.
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Článok 18a

Konsolidovaná výročná správa o činnosti

1. Riaditeľ každý rok vypracuje návrh konsolidovanej výročnej správy o činnosti 

Úradu BEREC, v súlade s článkom 47 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 

1271/2013, pričom zohľadní usmernenia stanovené Komisiou1. Riadiaca rada 

prijíma a vyhodnocuje konsolidovanú výročnú správu o činnosti a do 1. júla 

každého roka zasiela správu i jej vyhodnotenie Európskemu parlamentu, Rade, 

Komisii a Dvoru audítorov. Konsolidovanú výročnú správu o činnosti Úradu 

BEREC predkladá Parlamentu a Rade riaditeľ na verejnom zasadnutí. 

Konsolidovaná výročná správa o činnosti sa zverejňuje;

2. Konsolidovaná výročná správa o činnosti musí obsahovať najmä informácie o 

vykonávaní ročného pracovného programu Úradu BEREC, rozpočtových a 

personálnych zdrojoch, systéme riadenia a vnútornom systéme kontroly, poznámky 

Európskeho dvora audítorov, účtovné závierky a správe o rozpočtovom 

a finančnom hospodárení, ako aj vyhlásenie povoľujúceho úradníka o primeranej 

istote. 

1 Oznámenie Komisie o usmerneniach pre programový dokument pre decentralizované 
agentúry a vzor konsolidovaných výročných správ o činnosti pre decentralizované 
agentúry [C(2014) 9641].
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Článok 19

Predkladanie účtovnej závierky a absolutórium

1. Účtovník Úradu BEREC zašle účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov predbežnú 

účtovnú závierku do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

2. Úrad BEREC zašle správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení Európskemu 

parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

3. Účtovník Úradu BEREC po doručení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej 

účtovnej závierke Úradu BEREC vypracuje na vlastnú zodpovednosť konečnú 

účtovnú závierku Úradu BEREC. ▌Riaditeľ predkladá konečnú účtovnú závierku na 

posúdenie riadiacej rade.

4. Riadiaca rada vydá ku konečnej účtovnej závierke Úradu BEREC stanovisko.

5. ▌Riaditeľ zasiela do 1. júla po každom rozpočtovom roku konečnú účtovnú závierku 

spoločne so stanoviskom riadiacej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii 

a Dvoru audítorov.

6. Konečná účtovná závierka Úradu BEREC sa do 15. novembra nasledujúceho roka 

uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

7. ▌Riaditeľ zasiela Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 30. septembra. 

▌Riaditeľ zasiela túto odpoveď aj riadiacej rade.

8. ▌Riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie 

potrebné na bezproblémové uplatnenie postupu udelenia absolutória za daný 

rozpočtový rok, ako sa stanovuje v článku 165 ods. 3 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách1.

9. Európsky parlament na odporúčanie Rady uznášajúcej sa kvalifikovanou väčšinou 

udelí do 15. mája roku N+2 ▌riaditeľovi absolutórium za plnenie rozpočtu za rok N.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 
2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012).
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Článok 20

Rozpočtové pravidlá

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na Úrad BEREC, prijíma riadiaca rada po porade 

s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od nariadenia (EÚ) č. 1271/2013, okrem prípadov, keď je 

takáto odchýlka nevyhnutne potrebná z dôvodu prevádzky Úradu BEREC a Komisia s ňou 

vopred súhlasila.
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KAPITOLA IV

ZAMESTNANCI

Článok 21

Všeobecné ustanovenie

Na zamestnancov Úradu BEREC sa vzťahuje služobný poriadok a podmienky zamestnávania 

ostatných zamestnancov, ako aj pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Únie 

na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných 

zamestnancov.

Článok 22

▌ Riaditeľ

1. ▌Riaditeľ pôsobí ako dočasný zamestnanec Úradu BEREC podľa článku 2 písm. a) 

podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

▌

Článok 23

Vyslaní národní experti a ostatní zamestnanci

1. Úrad BEREC môže využívať vyslaných národných expertov alebo ostatných 

zamestnancov, ktorých nezamestnáva Úrad BEREC. Na týchto zamestnancov sa 

nevzťahuje služobný poriadok ani podmienky zamestnávania ostatných 

zamestnancov.

2. Pravidlá vysielania národných expertov do Úradu BEREC sa stanovia rozhodnutím 

riadiacej rady.
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KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

▌

Článok 25

Výsady a imunity

Na Úrad BEREC a jeho zamestnancov sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách 

Európskej únie.

Článok 26

Spolupráca s orgánmi Únie, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami

1. Pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení a plnenie 

úloh, orgán BEREC a Úrad BEREC môže spolupracovať s príslušnými orgánmi, 

agentúrami, úradmi a poradnými skupinami Únie, s príslušnými orgánmi tretích 

krajín a/alebo s medzinárodnými organizáciami bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci členských štátov a inštitúcií Únie.

▌ 

2. Orgán BEREC a Úrad BEREC sú otvorené účasti regulačných orgánov tretích krajín 

príslušných v oblasti elektronických komunikácií, ktoré na tento účel uzatvorili 

dohody s Úniou.

Podľa príslušných ustanovení týchto dohôd sa pripravia dojednania, v ktorých sa 

stanoví najmä povaha, rozsah a spôsob, akým sa tieto regulačné orgány tretích krajín 

zúčastňujú na práci orgánu BEREC a Úradu BEREC vrátane zastúpenia tretích 

krajín v rade regulačných orgánov a pracovných skupinách a riadiacej rade, ako 

aj ustanovení o účasti na iniciatívach Úradu BEREC, finančných príspevkoch a 

zamestnancoch. Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa zamestnancov, uvedené dojednania 

musia byť za každých okolností v súlade so služobným poriadkom.
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3. Riadiaca rada prijme ako súčasť jednotného programového dokumentu stratégiu pre 

vzťahy s príslušnými orgánmi, agentúrami, úradmi a poradnými skupinami Únie, s 

príslušnými orgánmi tretích krajín a/alebo s medzinárodnými organizáciami v 

súvislosti so záležitosťami, za ktoré je Úrad BEREC zodpovedný. ▌

Článok 27

Prístup k dokumentom

1. Na dokumenty orgánu BEREC a Úradu BEREC sa vzťahuje nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001401.

1a. Rada regulačných orgánov a riadiaca rada do ... [šesť mesiacov od dátumu 

uplatňovania tohto nariadenia] prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia 

(ES) č. 1049/2001.

2. Na spracúvanie osobných údajov orgánom BEREC a Úradom BEREC sa vzťahuje 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001412.

2a. Rada regulačných orgánov a riadiaca rada do ... [šesť mesiacov od dátumu 

uplatňovania tohto nariadenia] stanoví opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 

45/2001 orgánom BEREC a Úradom BEREC vrátane opatrení týkajúcich sa 

vymenúvania úradníka Úradu BEREC pre ochranu údajov. Tieto opatrenia sa 

stanovia po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

▌

Článok 27a

Transparentnosť a komunikácia

1. Orgán BEREC a Úrad BEREC vykonávajú svoju činnosť na vysokej úrovni 

transparentnosti. Orgán BEREC a Úrad BEREC zabezpečia, aby sa verejnosti 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o 
prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 
145, 31.5.2001, s. 43).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o 
ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a 
orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 
1).
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a všetkým zainteresovaným stranám poskytovali primerané, objektívne, spoľahlivé 

a ľahko dostupné informácie, predovšetkým pokiaľ ide o výsledky ich práce.

2. Orgán BEREC môže s podporou Úradu BEREC vykonávať komunikačné činnosti 

z vlastnej iniciatívy v rámci svojej pôsobnosti. Prideľovanie zdrojov na 

komunikačné činnosti v rámci rozpočtu Úradu BEREC nesmie byť na úkor 

účinného plnenia úloh orgánu BEREC uvedených v článku 2. Komunikačné 

činnosti Úradu BEREC sa vykonávajú v súlade s príslušnými plánmi komunikácie 

a šírenia informácií, ktoré prijala riadiaca rada.

Článok 28

Dôvernosť informácií

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 ods. 1, orgán BEREC a Úrad BEREC nesmie 

poskytovať tretím stranám informácie, ktoré spracúva alebo získava a v súvislosti 

s ktorými bola podaná odôvodnená žiadosť o úplné alebo čiastočné dôverné 

zaobchádzanie.

2. Členovia riadiacej rady, rady regulačných orgánov a pracovných skupín a 

pozorovatelia alebo ostatní účastníci zasadnutí týchto orgánov, riaditeľ, ▌vyslaní 

národní experti a ostatní zamestnanci, ktorých nezamestnáva Úrad BEREC, musia 

dodržiavať požiadavky dôvernosti podľa článku 339 zmluvy, a to aj po skončení 

svojich funkcií.

3. Rada regulačných orgánov a riadiaca rada stanovia praktické opatrenia na 

uplatňovanie pravidiel dôvernosti, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2.

Článok 29

Bezpečnostné pravidlá týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných 

skutočností

Orgán BEREC a Úrad BEREC prijmú svoje vlastné bezpečnostné pravidlá rovnocenné s 

bezpečnostnými pravidlami Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie a 

citlivých neutajovaných skutočností, okrem iného ustanovenia týkajúce sa výmeny, 

spracovania a uchovávania takýchto informácií, ako sa stanovuje v rozhodnutiach Komisie 



PE624.211/ 49

SK

(EÚ, Euratom) 2015/4431 a 2015/4442. Úrad BEREC môže prípadne prijať rozhodnutie 

o uplatňovaní pravidiel Komisie na základe mutatis mutandis.

Článok 30

Výmena informácií

1. Komisia a NRO na základe riadne odôvodnenej žiadosti orgánu BEREC alebo 

Úradu BEREC poskytujú orgánu BEREC alebo Úradu BEREC všetky potrebné 

informácie včas a primeraným spôsobom, aby mohli plniť svoje úlohy, za 

predpokladu, že majú zákonný prístup k príslušným informáciám a že žiadosť 

o informácie je potrebná vzhľadom na povahu príslušnej úlohy.

Orgán BEREC a Úrad BEREC môžu požiadať NRO o poskytnutie informácií aj 

v opakujúcich sa intervaloch a v stanovených formátoch. Pokiaľ je to možné, na tieto 

žiadosti sa používajú jednotné formáty predkladania správ.

2. Orgán BEREC a Úrad BEREC na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie 

alebo NRO poskytnú včas a primeraným spôsobom všetky informácie, ktoré sú 

potrebné na to, aby Komisia alebo NRO mohli plniť svoje úlohy na základe zásady 

lojálnej spolupráce.

3. Pred vyžiadaním informácií v súlade s týmto článkom a s cieľom zamedziť 

zdvojeniu povinnosti podávať správy orgán BEREC a Úrad BEREC zohľadňujú 

všetky príslušné existujúce informácie, ktoré sú verejne dostupné.

4. Ak informácie nie sú dostupné alebo ich NRO včas nesprístupnila alebo v prípade, 

keď by podanie priamej žiadosti zo strany orgánu BEREC bolo efektívnejšie a menej 

zaťažujúce, môže orgán BEREC zaslať riadne odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť 

iným orgánom alebo priamo príslušným podnikom, ktoré poskytujú siete a služby 

elektronických komunikácií a pridružené zariadenia.

Orgán BEREC informuje príslušné NRO o žiadostiach v súlade s týmto odsekom. 

1 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v 
Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

2 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných 
predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).
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NRA na požiadanie pomáhajú orgánu BEREC pri zbere informácií.

4a. Úrad BEREC vytvorí a spravuje informačný a komunikačný systém, ktorý 

obsahuje aspoň tieto funkcie jednotného kontaktného miesta:

a) jednotné kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého podnik podliehajúci 

všeobecnému povoľovaniu – v prípade, že to požaduje členský štát –, podáva 

svoje oznámenie, ktoré má orgán BEREC postúpiť NRO;

b) spoločná platforma na výmenu informácií, ktorá orgánu BEREC, Komisii a 

NRO poskytuje informácie potrebné na konzistentné vykonávanie 

regulačného rámca Únie pre elektronické komunikácie;

c) systém včasného varovania schopný v skorom štádiu určiť potreby 

koordinácie rozhodnutí, ktoré majú prijať NRO.

Riadiaca rada prijme technické a funkčné špecifikácie a plán zriadenia tohto 

systému. Vypracuje sa bez toho, aby boli dotknuté práva duševného vlastníctva 

a požadovaná úroveň dôvernosti.

Tieto informačné a komunikačné systémy budú funkčné do ... [12 mesiacov od 

dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Článok 31

Vyhlásenie o záujmoch

1. Členovia riadiacej rady a rady regulačných orgánov, členovia odvolacej rady, 

riaditeľ, vyslaní národní experti a ostatní pracovníci, ktorí nie sú zamestnancami 

Úradu BEREC, vypracujú každoročne individuálne vyhlásenie, v ktorom oznámia 

svoj záväzok a absenciu alebo existenciu akýchkoľvek priamych alebo nepriamych 

záujmov, ktoré by sa mohli považovať za záujmy s vplyvom na ich nezávislosť.

Vyhlásenia musia byť presné a úplné, vyhotovené v písomnej forme a v prípade 

potreby aktualizované. Vyhlásenia o záujmoch, ktoré vypracovali členovia rady 

regulačných orgánov, členovia riadiacej rady a riaditeľ, sa zverejňujú.

2. Členovia riadiacej rady, rady regulačných orgánov a pracovných skupín a 
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pozorovatelia alebo iní účastníci zasadnutí týchto orgánov, členovia odvolacej 

rady, riaditeľ, vyslaní národní experti a ostatní pracovníci, ktorí nie sú 

zamestnancami Úradu BEREC najneskôr na začiatku každého zasadnutia presne a 

úplne oznámia akékoľvek záujmy, ktoré by sa mohli považovať za záujmy s 

vplyvom na ich nezávislosť v súvislosti s bodmi programu, a zdržia sa účasti na 

diskusiách a hlasovaní o týchto bodoch.

3. Rada regulačných orgánov a riadiaca rada stanovia pravidlá prevencie a riadenia 

konfliktov záujmu predovšetkým v súvislosti s praktickými opatreniami, ktoré sa 

týkajú ustanovení uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 32

Boj proti podvodom

1. V záujme uľahčenia boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013441, 

Úrad BEREC do ... [šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 

pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných 

vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a prijme primerané 

ustanovenia uplatniteľné na všetkých zamestnancov Úradu BEREC s použitím vzoru 

v prílohe k uvedenej dohode.

2. Európsky dvor audítorov má právomoc vykonávať na základe dokumentov a na 

mieste audit všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým sa 

poskytli finančné prostriedky Únie zo strany Úradu BEREC.

3. Úrad OLAF môže v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení 

(EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/962 vykonávať 

vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či v súvislosti 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 
2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

2 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a 
inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 
15.11.1996, s. 2).
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s grantom alebo zmluvou financovanými Úradom BEREC nedošlo k podvodu, 

korupcii alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti poškodzujúcim finančné záujmy 

Únie.

4. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, musia dohody o spolupráci 

s príslušnými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami, zmluvy 

Úradu BEREC, jeho dohody o grante a rozhodnutia o grante obsahovať ustanovenia, 

ktorými sa Európsky dvor audítorov a úrad OLAF výslovne splnomocňujú na 

vykonávanie takýchto auditov a vyšetrovaní v rámci ich právomocí.

Článok 33

Zodpovednosť

1. Zmluvná zodpovednosť Úradu BEREC sa riadi právom rozhodným pre danú 

zmluvu.

2. Súdny dvor Európskej únie má právomoc vynášať rozsudky na základe akejkoľvek 

rozhodcovskej doložky v zmluve, ktorú uzatvorí Úrad BEREC.

3. Pokiaľ ide o inú ako zmluvnú zodpovednosť, Úrad BEREC je povinný v súlade so 

všeobecnými zásadami, ktoré sú spoločné pre právne poriadky členských štátov, 

nahradiť všetky škody, ktoré spôsobia jeho útvary alebo zamestnanci pri plnení 

svojich úloh.

4. V sporoch o náhradu škody v zmysle odseku 3 má právomoc rozhodovať Súdny dvor 

Európskej únie.

5. Osobná zodpovednosť zamestnancov voči Úradu BEREC sa riadi ustanoveniami 

služobného poriadku alebo podmienkami zamestnávania, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 34

Administratívne vyšetrovania

Činnosti orgánu BEREC a Úradu BEREC podliehajú vyšetrovaniam európskeho 

ombudsmana v súlade s článkom 228 zmluvy.

Článok 35
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Jazykový režim

1. Na Úrad BEREC sa vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 1/581.

2. Prekladateľské služby potrebné na fungovanie Úradu BEREC zabezpečuje 

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

▌

KAPITOLA VI

▌ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 37

Dohoda o sídle a prevádzkové podmienky Úradu BEREC

1. Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla Úradu BEREC v hostiteľskom členskom 

štáte a o zariadeniach, ktoré má tento členský štát sprístupniť, ako aj osobitné 

pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte vzťahujú na ▌riaditeľa, členov 

riadiacej rady, zamestnancov Úradu BEREC a členov ich rodín, sa vymedzia v 

dohode o sídle uzatvorenej medzi Úradom BEREC a hostiteľským členským štátom 

▌.

2. Hostiteľský členský štát zabezpečí Úradu BEREC čo najlepšie podmienky potrebné 

na zaistenie jeho plynulého a efektívneho fungovania vrátane viacjazyčného 

a európsky orientovaného vzdelávania a primeraných dopravných spojení.

Článok 38

Hodnotenie

1. Do ... [päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom 

každých päť rokov Komisia vykoná hodnotenie skúseností získaných z fungovania 

orgánu BEREC a Úradu BEREC. V súlade s usmerneniami Komisie sa výkonnosť 

Úradu BEREC posudzuje vzhľadom na jeho ciele, mandát, úlohy a sídlo. 

Hodnotenie sa zameria najmä na účinnosť inštitucionálnej a organizačnej štruktúry 

1 Nariadenie Rady č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve 
(Ú. v. ES L 17, 6.10.1958, s. 385).
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orgánu BEREC a Úradu BEREC a jeho schopnosti plniť všetky úlohy a 

predovšetkým zabezpečovať konzistentné vykonávanie regulačného rámca pre 

elektronické komunikácie, a na prípadnú potrebu upraviť štruktúru alebo mandát 

orgánu BEREC a Úradu BEREC a na finančné dôsledky takejto úpravy.

2. Ak Komisia dospeje k záveru, že existencia orgánu BEREC a Úradu BEREC už nie 

je vzhľadom na stanovené ciele, mandát a úlohy odôvodnená, môže navrhnúť 

príslušnú zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia.

3. Komisia podáva správu o výsledkoch hodnotenia Európskemu parlamentu, Rade a 

riadiacej rade. Výsledky hodnotenia sa zverejňujú.

Článok 39

Prechodné ustanovenia

1. Úrad BEREC je nástupcom úradu, ktorý sa zriadil nariadením (ES) č. 1211/2009 ▌, 

pokiaľ ide o vlastníctvo, dohody, právne záväzky, pracovné zmluvy, finančné 

záväzky a zodpovednosť.

Týmto nariadením najmä nie sú dotknuté práva a povinnosti zamestnancov úradu, 

ktorý sa zriadil nariadením (ES) č. 1211/2009. Ich zmluvy sa môžu obnoviť podľa 

tohto nariadenia v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania 

a v súlade s rozpočtovými obmedzeniami Úradu BEREC.

▌3. Pracovná zmluva administratívneho riaditeľa vymenovaného na základe nariadenia 

(ES) č. 1211/2009 sa ukončí na konci jeho funkčného obdobia▌. Riadiaca rada ho 

môže vymenovať za riaditeľa na obdobie maximálne štyroch rokov. Ustanovenia 

článku 9a ods. 4, 5 a 6 sa uplatnia primerane. ▌

4. Riadiaca rada uvedená v článku 4 pozostáva z členov riadiaceho výboru uvedeného v 

článku 7 nariadenia (ES) č. 1211/2009, kým nie sú vymenovaní noví zástupcovia.

4a. Predseda a podpredsedovia rady regulačných orgánov uvedení v článku 2d, ktorí 

boli vymenovaní na základe nariadenia (ES) č. 1211/2009, zostanú vo funkcii na 

zvyšok svojho jednoročného funkčného obdobia. Musí sa brať ohľad na následné 

vymenovania predsedu a podpredsedov radou regulačných orgánov pred ... [dátum 
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nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. 

5. Postup udelenia absolutória, pokiaľ ide o rozpočet schválený na základe článku 11 

nariadenia (ES) č. 1211/2009, sa vykonáva v súlade s pravidlami stanovenými v 

nariadení (ES) č. 1211/2009.
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Článok 40

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1211/2009 sa zrušuje. 

Odkazy na nariadenie (ES) č. 1211/2009 ▌sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 41

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

Uplatňuje sa od [...].

Články 2h až 2k sa uplatňujú od ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch. 

V Bruseli 

Za Európsky parlament Za Radu 

predseda predseda


