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Pozmeňujúci návrh   163 

Notis Marias 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 3 a (nová) 

 
Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na protokol (č. 1) k 

Zmluve o fungovaní Európskej únie 

o úlohe národných parlamentov 

v Európskej únii, 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   164 

Notis Marias 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 3 b (nová) 

 
Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na protokol (č. 2) k 

Zmluve o fungovaní Európskej únie 

o uplatňovaní zásad subsidiarity 

a proporcionality, 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 4 a (nová) 

 
Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na odôvodnené 

stanovisko poľského Senátu, 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 4 b (nová) 

 
Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na odôvodnené 

stanovisko Senátu Parlamentu Českej 

republiky, 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 4 c (nová) 

 
Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na odôvodnené 

stanovisko maltského parlamentu, 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Citácia 4 d (nová) 

 
Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na stanovisko 

nemeckej Spolkovej rady, 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   169 

João Ferreira 
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Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v 

prvom čítaní; 

1. Európsky parlament zamieta 

návrh Komisie. 

Or. pt 

 

Pozmeňujúci návrh   170 

João Ferreira 

 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu 

predložila, ak nahradí, podstatne zmení 

alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh; 

vypúšťa sa 

Or. pt 

 

Pozmeňujúci návrh   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Návrh nariadenia 

Názov 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh 

NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY, 

ktorým sa zriaďuje Orgán európskych 

regulátorov pre elektronické komunikácie 

(Text s významom pre EHP) 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY, 

ktorým sa zriaďuje Orgán európskych 

regulátorov pre elektronické komunikácie 

(BEREC) a Úrad BEREC 
(Text s významom pre EHP) 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Návrh nariadenia 

Názov 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY, ktorým sa 

zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre 

elektronické komunikácie (BEREC) a 

ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1211/2009 

Zamieta návrh NARIADENIA 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 

RADY, ktorým sa zriaďuje Orgán 

európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (BEREC) a ktorým sa zrušuje 

nariadenie č. 1211/2009. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Nie je potrebné, aby sa z orgánu BEREC a Úradu BEREC stala nezávislá agentúra.  

Už zavedené štruktúry by sa mali zachovať, keďže už preukázali svoju hodnotu.  

Je dôležitejšie posilniť funkcie a úlohy orgánu BEREC a Úradu BEREC z hľadiska meniaceho 

sa technologického prostredia a meniacich sa podmienok na trhu bez zmeny základných 

administratívnych štruktúr.  

Zmena štruktúr by viedla len k ďalšej zbytočnej administratívnej záťaži. 

 

Pozmeňujúci návrh   173 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na protokol (č. 1) k Zmluve 

o fungovaní Európskej únie o úlohe 

národných parlamentov v Európskej únii, 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   174 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 b (nová) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na protokol (č. 2) k Zmluve 

o fungovaní Európskej únie o uplatňovaní 

zásad subsidiarity a proporcionality, 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   175 

Victor Negrescu 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/201223 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. 

(2) Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/201223 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. Regulačný rámec pre 

elektronické komunikácie vo všeobecnosti 

dosiahol svoj hlavný cieľ zabezpečiť 

konkurencieschopný sektor poskytujúci 

značné výhody pre koncových 

používateľov. 

__________________ __________________ 

23 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). 

23 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). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   176 

Rolandas Paksas 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/212024 sa 

stanovujú spoločné pravidlá na 

zabezpečenie rovnakého a 

nediskriminačného zaobchádzania s 

prevádzkou v rámci poskytovania služieb 

prístupu k internetu a súvisiacich práv 

koncových používateľov a zriaďuje sa 

ním nový mechanizmus tvorby 

maloobchodných cien za regulované 

roamingové služby v celej Únii. Týmto 

nariadením sa stanovujú ďalšie úlohy 

orgánu BEREC, najmä vydávanie 

usmernení pre vykonávanie povinností 

národných regulačných orgánov (ďalej 

len „NRO“) v súvislosti s prístupom k 

otvorenému internetu a konzultáciami o 

návrhu vykonávacích aktov, ktoré má 

prijať Komisia v súvislosti s roamingom v 

rámci celej Únie. 

(3) Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/212024(„jednotný telekomunikačný 

trh“) sa okrem iného stanovujú ďalšie 

úlohy orgánu BEREC v súvislosti s 

prístupom k otvorenému internetu. 

__________________ __________________ 

24 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). 

24 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). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   177 

Victor Negrescu 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/212024 sa 

(3) Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/212024 sa 
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stanovujú spoločné pravidlá na 

zabezpečenie rovnakého a 

nediskriminačného zaobchádzania s 

prevádzkou v rámci poskytovania služieb 

prístupu k internetu a súvisiacich práv 

koncových používateľov a zriaďuje sa ním 

nový mechanizmus tvorby 

maloobchodných cien za regulované 

roamingové služby v celej Únii. Týmto 

nariadením sa stanovujú ďalšie úlohy 

orgánu BEREC, najmä vydávanie 

usmernení pre vykonávanie povinností 

národných regulačných orgánov (ďalej len 

„NRO“) v súvislosti s prístupom k 

otvorenému internetu a konzultáciami o 

návrhu vykonávacích aktov, ktoré má 

prijať Komisia v súvislosti s roamingom v 

rámci celej Únie. 

stanovujú spoločné pravidlá na 

zabezpečenie rovnakého a 

nediskriminačného zaobchádzania s 

prevádzkou v rámci poskytovania služieb 

prístupu k internetu a súvisiacich práv 

koncových používateľov a zriaďuje sa ním 

nový mechanizmus tvorby 

maloobchodných cien za regulované 

roamingové služby v celej Únii. Týmto 

nariadením sa stanovujú ďalšie úlohy 

orgánu BEREC, najmä vydávanie 

usmernení pre plnenie záväzkov národných 

regulačných orgánov (ďalej len „NRO“) v 

súvislosti s prístupom k otvorenému 

internetu a konzultáciami o návrhu 

vykonávacích aktov, ktoré má prijať 

Komisia v súvislosti s roamingom v rámci 

celej Únie. 

__________________ __________________ 

24 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). 

24 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). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   178 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Konečné usmernenia orgánu 

BEREC o vykonávaní európskych 

pravidiel sieťovej neutrality národnými 

regulačnými orgánmi boli vrelo privítané 

ako cenné ozrejmenia, ktoré zaručujú 

silný slobodný a otvorený internet tým, že 
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zabezpečujú jednotné uplatňovanie 

pravidiel na zabezpečenie rovnakého 

a nediskriminačného zaobchádzania s 

prevádzkou v rámci poskytovania služieb 

prístupu k internetu a súvisiacich práv 

koncových používateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   179 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Orgán BEREC a úrad (ďalej len 

„Úrad BEREC“) sa zriadili nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1211/200925. Orgán BEREC nahradil 

Európsku skupinu regulačných úradov 

(ďalej len „ERG“)26 a jeho účelom bolo 

prispievať k rozvoju a lepšiemu 

fungovaniu vnútorného trhu v oblasti 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb so zámerom zabezpečiť 

konzistentné vykonávanie regulačného 

rámca pre elektronické komunikácie. Úrad 

BEREC sa zriadil ako orgán Spoločenstva 

s právnou subjektivitou na vykonávanie 

úloh uvedených v nariadení (ES) č. 

1211/2009, najmä pokiaľ ide o 

poskytovanie odborných a 

administratívnych podporných služieb pre 

orgán BEREC. 

(4) Orgán BEREC a úrad (ďalej len 

„Úrad BEREC“) sa zriadili nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1211/200925. Orgán BEREC nahradil 

Európsku skupinu regulačných úradov 

(ďalej len „ERG“)26 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. Úrad 

BEREC sa zriadil ako orgán Spoločenstva 

s právnou subjektivitou na vykonávanie 

úloh uvedených v nariadení (ES) č. 

1211/2009, najmä pokiaľ ide o 

poskytovanie odborných a 

administratívnych podporných služieb pre 

orgán BEREC. 

_________________ _________________ 

25 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). 

25 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). 

26 Rozhodnutie Komisie 2002/627/ES 

z 29. júla 2002, ktorým sa zriaďuje 

26 Rozhodnutie Komisie 2002/627/ES 

z 29. júla 2002, ktorým sa zriaďuje 
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Európska skupina regulátorov pre 

elektronické komunikačné siete a služby 

(Ú. v. ES L 200, 30.7.2002, s. 38). 

Európska skupina regulátorov pre 

elektronické komunikačné siete a služby 

(Ú. v. ES L 200, 30.7.2002, s. 38). 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   180 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Rozhodnutím 2010/349/EÚ1a 

zástupcov vlád členských štátov sa určilo, 

že Úrad BEREC má sídlo v Rige. Dohoda 

o sídle medzi vládou Lotyšskej republiky a 

Úradom BEREC bola podpísaná 24. 

februára 2011 a nadobudla účinnosť 5. 

augusta 2011. Na účely vykonávania úloh 

Úradu BEREC efektívnym a 

hospodárnym spôsobom by jeho riaditeľ 

mal byť zodpovedný za rozhodovanie o 

umiestňovaní zamestnancov v inom 

členskom štáte. Skúsenosti ukázali, že v 

tomto ohľade sú potrební jeden alebo 

viacerí styční úradníci so sídlom v Bruseli. 

 _________________ 

 1a Rozhodnutie 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). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   181 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Komisia vo svojom oznámení zo 6. 

mája 2015 s názvom „Stratégia pre 

jednotný digitálny trh v Európe“27 

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. 

(5) Komisia vo svojom oznámení zo 6. 

mája 2015 s názvom „Stratégia pre 

jednotný digitálny trh v Európe“27 

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 

prinajmenšom 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. 

_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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. Môže tak spraviť 

(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. Môže tak spraviť 
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posilnením úlohy, kapacity a 

rozhodovacích právomocí 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. 

posilnením úlohy, kapacity a 

rozhodovacích právomocí orgánu BEREC, 

aby mohol podporovať jednotné 

vykonávanie regulačného rámca pre 

elektronické komunikácie v plnom súlade 

so zásadou subsidiarity a pomôcť mu pri 

riešení cezhraničných sporov. Európsky 

parlament v tejto súvislosti tiež zdôrazňuje, 

žepotrebné finančné a ľudské zdroje by 

nemali predstavovať ďalšie zvyšovanie 

rozpočtu Únie. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   183 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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. Môže tak spraviť 

posilnením úlohy, kapacity a 

rozhodovacích právomocí 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. 

(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. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   184 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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. Môže tak spraviť 

posilnením úlohy, kapacity a 

rozhodovacích právomocí 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. 

(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. Môže tak spraviť 

posilnením úlohy, kapacity a 

rozhodovacích právomocí 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 ešte viac zlepšiť štruktúru 

riadenia orgánu BEREC. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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. Riadiaca štruktúra orgánu 

BEREC a Úradu BEREC je navyše 

(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. V záujme zvýšenia efektívnosti a 

zabezpečenia synergie a ďalšieho 
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ťažkopádna a spôsobuje zbytočné 

administratívne zaťaženie. 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 

úlohy orgánu BEREC a posilnenie jeho 

riadiacej štruktúry zriadením orgánu 

BEREC vo forme decentralizovanej 

agentúry EÚ. Zodpovedá to aj potrebe 

odrážať významne posilnenú úlohu orgánu 

BEREC v nadväznosti na nariadenie (EÚ) 

č. 531/2012, v ktorom sa stanovujú úlohy 

tohto orgánu vo vzťahu k roamingu v 

rámci celej Únie, nariadenie (EÚ) 

2015/2120, v ktorom sa stanovujú úlohy 

orgánu BEREC vo vzťahu k prístupu 

k otvorenému internetu a roamingu v rámci 

celej Únie, a smernicu, v ktorej sa 

stanovuje významné množstvo nových 

úloh orgánu BEREC, ako napríklad 

vydávanie rozhodnutí a usmernení o 

viacerých témach, podávanie správ o 

technických záležitostiach, vedenie 

záznamov a vydávanie stanovísk o 

postupoch vnútorného trhu pre návrhy 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu, 

ako aj o prevodoch práv na využívanie 

rádiového frekvenčného spektra. 

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 úlohy orgánu 

BEREC. Zodpovedá to aj potrebe odrážať 

úlohu orgánu BEREC v nadväznosti na 

nariadenie (EÚ) č. 531/2012, v ktorom sa 

stanovujú úlohy tohto orgánu vo vzťahu 

k roamingu v rámci celej Únie, nariadenie 

(EÚ) 2015/2120, v ktorom sa stanovujú 

úlohy orgánu BEREC vo vzťahu k prístupu 

k otvorenému internetu a roamingu v rámci 

celej Únie, a smernicu, v ktorej sa 

stanovuje významné množstvo nových 

úloh orgánu BEREC, ako napríklad 

vydávanie rozhodnutí a usmernení o 

viacerých témach, podávanie správ o 

technických záležitostiach, vedenie 

záznamov a vydávanie stanovísk o 

postupoch vnútorného trhu pre návrhy 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   186 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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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. Riadiaca štruktúra orgánu BEREC 

a Úradu BEREC je navyše ťažkopádna a 

spôsobuje zbytočné administratívne 

zaťaženie. 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 úlohy orgánu 

BEREC a posilnenie jeho riadiacej 

štruktúry zriadením orgánu BEREC vo 

forme decentralizovanej agentúry EÚ. 

Zodpovedá to aj potrebe odrážať významne 

posilnenú úlohu orgánu BEREC v 

nadväznosti na nariadenie (EÚ) č. 

531/2012, v ktorom sa stanovujú úlohy 

tohto orgánu vo vzťahu k roamingu v 

rámci celej Únie, nariadenie (EÚ) 

2015/2120, v ktorom sa stanovujú úlohy 

orgánu BEREC vo vzťahu k prístupu k 

otvorenému internetu a roamingu v rámci 

celej Únie, a smernicu, v ktorej sa 

stanovuje významné množstvo nových 

úloh orgánu BEREC, ako napríklad 

vydávanie rozhodnutí a usmernení o 

viacerých témach, podávanie správ o 

technických záležitostiach, vedenie 

záznamov a vydávanie stanovísk o 

postupoch vnútorného trhu pre návrhy 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu, 

ako aj o prevodoch práv na využívanie 

rádiového frekvenčného spektra. 

(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, napríklad v oblasti 

veľkoobchodných prístupových 

produktov, kde orgán BEREC 

nezabezpečil dostatočné usmernenia, čo 

má vplyv na podniky uskutočňujúce 

cezhraničné obchody. Riadiaca štruktúra 

orgánu BEREC a Úradu BEREC je navyše 

ťažkopádna a spôsobuje zbytočné 

administratívne zaťaženie. 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 

úlohy orgánu BEREC a posilnenie jeho 

riadiacej štruktúry zriadením orgánu 

BEREC vo forme decentralizovanej 

agentúry EÚ. Zodpovedá to aj potrebe 

odrážať významne posilnenú úlohu orgánu 

BEREC v nadväznosti na nariadenie (EÚ) 

č. 531/2012, v ktorom sa stanovujú úlohy 

tohto orgánu vo vzťahu k roamingu v 

rámci celej Únie, nariadenie (EÚ) 

2015/2120, v ktorom sa stanovujú úlohy 

orgánu BEREC vo vzťahu k prístupu k 

otvorenému internetu a roamingu v rámci 

celej Únie, a smernicu, v ktorej sa 

stanovuje významné množstvo nových 

úloh orgánu BEREC, ako napríklad 

vydávanie rozhodnutí a usmernení o 

viacerých témach, podávanie správ o 

technických záležitostiach, vedenie 

záznamov a vydávanie stanovísk o 

postupoch vnútorného trhu pre návrhy 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu, 
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ako aj o prevodoch práv na využívanie 

rádiového frekvenčného spektra. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   187 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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. Riadiaca štruktúra orgánu BEREC 

a Úradu BEREC je navyše ťažkopádna a 

spôsobuje zbytočné administratívne 

zaťaženie. 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 úlohy orgánu 

BEREC a posilnenie jeho riadiacej 

štruktúry zriadením orgánu BEREC vo 

forme decentralizovanej agentúry EÚ. 

Zodpovedá to aj potrebe odrážať významne 

posilnenú úlohu orgánu BEREC v 

nadväznosti na nariadenie (EÚ) č. 

531/2012, v ktorom sa stanovujú úlohy 

tohto orgánu vo vzťahu k roamingu v 

rámci celej Únie, nariadenie (EÚ) 

2015/2120, v ktorom sa stanovujú úlohy 

orgánu BEREC vo vzťahu k prístupu k 

otvorenému internetu a roamingu v rámci 

celej Únie, a smernicu, v ktorej sa 

(7) Orgán BEREC a Úrad BEREC 

pozitívne prispeli k jednotnému 

vykonávaniu regulačného rámca pre 

elektronické komunikácie. Napriek tomu 

existujú značné rozdiely medzi členskými 

štátmi, pokiaľ ide o regulačné postupy. 

Riadiaca štruktúra orgánu BEREC a Úradu 

BEREC je navyše ťažkopádna a spôsobuje 

zbytočné administratívne zaťaženie. 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 úlohy orgánu 

BEREC a posilnenie jeho riadiacej 

štruktúry zriadením orgánu BEREC vo 

forme decentralizovanej agentúry EÚ. 

Zodpovedá to aj potrebe odrážať významne 

posilnenú úlohu orgánu BEREC v 

nadväznosti na nariadenie (EÚ) č. 

531/2012, v ktorom sa stanovujú úlohy 

tohto orgánu vo vzťahu k roamingu v 

rámci celej Únie, nariadenie (EÚ) 

2015/2120, v ktorom sa stanovujú úlohy 

orgánu BEREC vo vzťahu k prístupu k 

otvorenému internetu a roamingu v rámci 

celej Únie, a smernicu, v ktorej sa 
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stanovuje významné množstvo nových 

úloh orgánu BEREC, ako napríklad 

vydávanie rozhodnutí a usmernení o 

viacerých témach, podávanie správ o 

technických záležitostiach, vedenie 

záznamov a vydávanie stanovísk o 

postupoch vnútorného trhu pre návrhy 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu, 

ako aj o prevodoch práv na využívanie 

rádiového frekvenčného spektra. 

stanovuje významné množstvo nových 

úloh orgánu BEREC, ako napríklad 

vydávanie rozhodnutí a usmernení o 

viacerých témach, podávanie správ o 

technických záležitostiach, vedenie 

záznamov a vydávanie stanovísk o 

postupoch vnútorného trhu pre návrhy 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu, 

ako aj o prevodoch práv na využívanie 

rádiového frekvenčného spektra. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   188 

Victor Negrescu 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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 nadviazať na 

prácu orgánu BEREC a Úradu BEREC a 

ďalej ich rozvíjať do podoby 

plnohodnotnej agentúry. 

(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 nadviazať na 

prácu orgánu BEREC a Úradu BEREC, 

ďalej ich rozvíjať do podoby 

plnohodnotnej agentúry a tým zabezpečiť, 

aby nová agentúra priniesla ďalšiu 

pridanú hodnotu a bola v súlade 

s prioritami politiky Únie, najmä so 

stratégiou pre digitálny jednotný trh. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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 nadviazať na 

prácu orgánu BEREC a Úradu BEREC a 

ďalej ich rozvíjať do podoby 

plnohodnotnej agentúry. 

(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 nadviazať na 

prácu orgánu BEREC a Úradu BEREC a 

ďalej ich rozvíjať do podoby agentúry 

nezávislej od Európskej komisie. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Potreba jednotného uplatňovania 

regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie vo všetkých členských 

štátoch je nevyhnutná pre úspešný rozvoj 

(8) Potreba jednotného uplatňovania 

regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie vo všetkých členských 

štátoch je nevyhnutná pre úspešný rozvoj 
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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 nadviazať na 

prácu orgánu BEREC a Úradu BEREC a 

ďalej ich rozvíjať do podoby 

plnohodnotnej agentúry. 

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 nadviazať na 

prácu orgánu BEREC a Úradu BEREC. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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 nadviazať na 

prácu orgánu BEREC a Úradu BEREC a 

(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 zabezpečiť 

kontinuitu práce orgánu BEREC a Úradu 

BEREC a ďalej ich rozvíjať. 
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ďalej ich rozvíjať do podoby 

plnohodnotnej agentúry. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Agentúra by sa mala v čo 

najväčšom rozsahu riadiť a prevádzkovať 

v súlade so zásadami Spoločného 

vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady 

a Európskej komisie z 19. júla 2012 o 

decentralizovaných agentúrach (ďalej len 

„spoločný prístup“)28.Vzhľadom na 

zaužívaný imidž orgánu BEREC a 

náklady spojené s úpravou jeho názvu by 

si nová agentúra mala ponechať názov 

BEREC. 

vypúšťa sa 

_________________  

28 Spoločné vyhlásenie Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie o 

decentralizovaných agentúrach z 

19. júla 2012. 

 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Agentúra by sa mala v čo 

najväčšom rozsahu riadiť a prevádzkovať 

v súlade so zásadami Spoločného 

(9) Agentúra by sa mala riadiť 

a prevádzkovať celkom nezávisle od 

Európskej komisie. Vzhľadom na 
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vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady 

a Európskej komisie z 19. júla 2012 

o decentralizovaných agentúrach (ďalej 

len „spoločný prístup“)28. Vzhľadom na 

zaužívaný imidž orgánu BEREC a náklady 

spojené s úpravou jeho názvu by si nová 

agentúra mala ponechať názov BEREC. 

zaužívaný imidž orgánu BEREC a náklady 

spojené s úpravou jeho názvu by si nová 

agentúra mala ponechať názov BEREC. 

__________________  

28 Spoločné vyhlásenie Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie 

o decentralizovaných agentúrach 

z 19. júla 2012. 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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 (pokiaľ ide o reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie 

rádiového frekvenčného spektra), 

poskytovanie potrebných usmernení pre 

NRO s cieľom zabezpečiť spoločné kritériá 

a jednotný regulačný prístup, ako aj 

vedenie určitých záznamov na úrovni Únie. 

Nie sú tým dotknuté úlohy určené pre 

NRO, ktoré sú najbližšie k trhu s 

elektronickými komunikáciami a miestnym 

podmienkam. Agentúra by potrebovala 

(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. Nie sú tým dotknuté úlohy 

určené pre NRO, ktoré sú najbližšie k trhu 

s elektronickými komunikáciami a 

miestnym podmienkam. BEREC bude i 

naďalej zhromažďovať odborné znalosti 

od NRO, aby mohol vykonávať svoje 

úlohy. 
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primerané finančné a ľudské zdroje, aby 

mohla vykonávať svoje úlohy, a takisto by 

naďalej zhromažďovala odborné znalosti 

od NRO. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   195 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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 (pokiaľ ide o reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra), poskytovanie 

potrebných usmernení pre NRO s cieľom 

zabezpečiť spoločné kritériá a jednotný 

regulačný prístup, ako aj vedenie určitých 

záznamov na úrovni Únie. Nie sú tým 

dotknuté úlohy určené pre NRO, ktoré sú 

najbližšie k trhu s elektronickými 

komunikáciami a miestnym podmienkam. 

Agentúra by potrebovala primerané 

finančné a ľudské zdroje, aby mohla 

vykonávať svoje úlohy, a takisto by 

naďalej zhromažďovala odborné znalosti 

od NRO. 

(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 (pokiaľ ide o reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra), poskytovanie 

potrebných usmernení pre NRO s cieľom 

zabezpečiť spoločné kritériá a jednotný 

regulačný prístup, ako aj vedenie určitých 

záznamov na úrovni Únie. Nie sú tým 

dotknuté úlohy určené pre NRO, ktoré sú 

najbližšie k trhu s elektronickými 

komunikáciami a miestnym podmienkam. 

Aby mohla agentúra vykonávať svoje 

ďalšie úlohy a kvôli väčšej váhe úloh 

súvisiacich s náplňou jej práce 

v porovnaní s čisto administratívnymi 

úlohami, potrebovala by primerané 

finančné a ľudské zdroje a takisto by 

naďalej zhromažďovala odborné znalosti 

od NRO. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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 (pokiaľ ide o reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra), poskytovanie 

potrebných usmernení pre NRO s cieľom 

zabezpečiť spoločné kritériá a jednotný 

regulačný prístup, ako aj vedenie určitých 

záznamov na úrovni Únie. Nie sú tým 

dotknuté úlohy určené pre NRO, ktoré sú 

najbližšie k trhu s elektronickými 

komunikáciami a miestnym podmienkam. 

Agentúra by potrebovala primerané 

finančné a ľudské zdroje, aby mohla 

vykonávať svoje úlohy, a takisto by 

naďalej zhromažďovala odborné znalosti 

od NRO. 

(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 (pokiaľ ide o reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra), poskytovanie 

potrebných usmernení pre NRO s cieľom 

zabezpečiť spoločné kritériá a jednotný 

regulačný prístup, ako aj vedenie určitých 

záznamov na úrovni Únie. Nie sú tým 

dotknuté úlohy určené pre NRO, ktoré sú 

najbližšie k trhu s elektronickými 

komunikáciami a miestnym podmienkam. 

Úrad BEREC potrebuje primerané 

finančné a ľudské zdroje, aby mohol 

vykonávať svoje úlohy, a takisto by 

naďalej zhromažďoval odborné znalosti od 

NRO. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(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 (pokiaľ ide o reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra), poskytovanie 

potrebných usmernení pre NRO s cieľom 

zabezpečiť spoločné kritériá a jednotný 

regulačný prístup, ako aj vedenie určitých 

záznamov na úrovni Únie. Nie sú tým 

dotknuté úlohy určené pre NRO, ktoré sú 

najbližšie k trhu s elektronickými 

komunikáciami a miestnym podmienkam. 

Agentúra by potrebovala primerané 

finančné a ľudské zdroje, aby mohla 

vykonávať svoje úlohy, a takisto by 

naďalej zhromažďovala odborné znalosti 

od NRO. 

(10) Orgán BEREC ako technický orgán 

s odbornými znalosťami v oblasti 

elektronických komunikácií, ktorý je 

zložený zo zástupcov národných 

regulačných orgánov, 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 (pokiaľ ide o 

reguláciu trhu a prideľovanie práv na 

používanie rádiového frekvenčného 

spektra), poskytovanie potrebných 

usmernení pre NRO s cieľom zabezpečiť 

spoločné kritériá a jednotný regulačný 

prístup, ako aj vedenie určitých záznamov 

na úrovni Únie. Nie sú tým dotknuté úlohy 

určené pre NRO, ktoré sú najbližšie k trhu 

s elektronickými komunikáciami a 

miestnym podmienkam. Agentúra by 

potrebovala primerané finančné a ľudské 

zdroje, aby mohla vykonávať svoje úlohy, 

a takisto by naďalej zhromažďovala 

odborné znalosti od NRO. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Na zabezpečenie jednotného 

uplatňovania právnych predpisov v celej 

Únii by mal byť prostredníctvom orgánu 

BEREC zriadený mechanizmus 

konzistentnosti pre spoluprácu medzi 

národnými regulačnými orgánmi. Tento 

mechanizmus by sa mal používať, keď 
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národný regulačný orgán zamýšľa prijať 

opatrenie určené na spôsobenie právnych 

účinkov, ktoré môžu vytvoriť prekážku 

vnútornému trhu alebo vytvoriť 

nedostatočnú právnu istotu o spoločnom 

výklade právnych predpisov Únie. Mal by 

sa používať, keď príslušný národný 

regulačný orgán žiada, aby bola táto vec 

vyriešená v mechanizme konzistentnosti, 

v prípadoch cezhraničných sporov alebo 

na základe sťažnosti podniku, ktorý 

pôsobí cezhranične alebo ktorého sa tieto 

opatrenia dotýkajú. Tento mechanizmus 

by nemal mať vplyv na žiadne opatrenia, 

ktoré Komisia môže prijať pri výkone 

svojich právomocí na základe zmlúv. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Orgán BEREC by mal tiež slúžiť 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii 

ako orgán pre úvahy, diskusie 

a poradenstvo v oblasti elektronických 

komunikácií. Orgán BEREC by mal 

podľa toho poskytovať Európskemu 

parlamentu, Rade a Komisii poradenstvo 

na ich žiadosť alebo z vlastného podnetu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Orgánu BEREC by sa v prípade 

potreby mala umožniť spolupráca s inými 

orgánmi, agentúrami, úradmi a poradnými 

skupinami Únie, bez toho, aby bola 

dotknutá ich úloha, najmä so skupinou pre 

politiku rádiového frekvenčného spektra29, 

Európskym výborom pre ochranu údajov30, 

skupinou európskych regulačných orgánov 

pre audiovizuálne mediálne služby31 a 

Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a 

informačnú bezpečnosť32, ako aj s 

existujúcimi výbormi (napr. s 

Komunikačným výborom a Výborom pre 

rádiové 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. 

(11) So zreteľom na rastúcu 

konvergenciu medzi sektormi, ktoré 

poskytujú elektronické komunikačné 

služby, a horizontálny rozmer 

regulačných otázok týkajúcich sa ich 

vývoja by mal orgán BEREC koordinovať 

prácu a spolupracovať s inými orgánmi, 

agentúrami, úradmi a poradnými 

skupinami Únie, bez toho, aby bola 

dotknutá ich úloha, najmä so skupinou pre 

politiku rádiového frekvenčného spektra29, 

Európskym výborom pre ochranu údajov30, 

skupinou európskych regulačných orgánov 

pre audiovizuálne mediálne služby31, 

Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a 

informačnú bezpečnosť32, so združením na 

ochranu spotrebiteľov a európskymi 

normalizačnými organizáciami, ako aj s 

existujúcimi výbormi (napr. s 

Komunikačným výborom a Výborom pre 

rádiové 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. 

_________________ _________________ 

29 Rozhodnutie 2002/622/ES, ktorým sa 

ustanovuje skupina pre politiku rádiového 

frekvenčného spektra (Ú. v. ES L 198, 

27.7.2002, s. 49). 

29 Rozhodnutie 2002/622/ES, ktorým sa 

ustanovuje skupina pre politiku rádiového 

frekvenčného spektra (Ú. v. ES L 198, 

27.7.2002, s. 49). 

30 Zriadený podľa nariadenia 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). 

30 Zriadený podľa nariadenia 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). 

31 Smernica [...]. 31 Smernica [...]. 

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o 

Agentúre Európskej únie pre sieťovú a 

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o 

Agentúre Európskej únie pre sieťovú a 
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informačnú bezpečnosť (ENISA) a o 

zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004 (Ú. v. 

EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41). 

informačnú bezpečnosť (ENISA) a o 

zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004 (Ú. v. 

EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V porovnaní so situáciou v 

minulosti, keď rada regulačných orgánov 

a riadiaci výbor fungovali súbežne, by 

mala jedna rada, ktorá poskytuje 

všeobecné usmernenia pre činnosti 

orgánu BEREC, rozhoduje o 

regulačných, prevádzkových, ako aj 

administratívnych a rozpočtových 

záležitostiach, pomôcť zlepšeniu 

účinnosti, súdržnosti a výkonnosti 

agentúry. Riadiaca rada by mala na tento 

účel vykonávať príslušné funkcie a mala 

by okrem dvoch zástupcov Komisie 

pozostávať z vedúceho člena alebo člena 

kolektívneho orgánu každého NRO, ktorí 

sú chránení ustanoveniami týkajúcimi sa 

prepustenia. 

vypúšťa sa 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V porovnaní so situáciou v 

minulosti, keď rada regulačných orgánov 

(12) Riadiaca rada by mala byť 

zodpovedná za príslušné funkcie v 
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a riadiaci výbor fungovali súbežne, by 

mala jedna rada, ktorá poskytuje 

všeobecné usmernenia pre činnosti 

orgánu BEREC, rozhoduje o 

regulačných, prevádzkových, ako aj 
administratívnych a rozpočtových 

záležitostiach, pomôcť zlepšeniu 

účinnosti, súdržnosti a výkonnosti 

agentúry. Riadiaca rada by mala na tento 

účel vykonávať príslušné funkcie a mala 

by okrem dvoch zástupcov Komisie 

pozostávať z vedúceho člena alebo člena 

kolektívneho orgánu každého NRO, ktorí 

sú chránení ustanoveniami týkajúcimi sa 

prepustenia. 

administratívnych otázkach a otázkach 

rozpočtového riadenia a mala by okrem 

toho pozostávať z vedúceho alebo člena 

kolektívneho orgánu, zástupcu každého 

NRO a jedného zástupcu Komisie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V porovnaní so situáciou v 

minulosti, keď rada regulačných orgánov a 

riadiaci výbor fungovali súbežne, by mala 

jedna rada, ktorá poskytuje všeobecné 

usmernenia pre činnosti orgánu BEREC, 

rozhoduje o regulačných, prevádzkových, 

ako aj administratívnych a rozpočtových 

záležitostiach, pomôcť zlepšeniu účinnosti, 

súdržnosti a výkonnosti agentúry. Riadiaca 

rada by mala na tento účel vykonávať 

príslušné funkcie a mala by okrem dvoch 

zástupcov Komisie pozostávať z vedúceho 

člena alebo člena kolektívneho orgánu 

každého NRO, ktorí sú chránení 

ustanoveniami týkajúcimi sa prepustenia.  

(12) V porovnaní so situáciou v 

minulosti, keď rada regulačných orgánov a 

riadiaci výbor fungovali súbežne, by mala 

jedna rada, ktorá poskytuje všeobecné 

usmernenia pre činnosti orgánu BEREC, 

rozhoduje o regulačných, prevádzkových, 

ako aj administratívnych a rozpočtových 

záležitostiach, pomôcť zlepšeniu účinnosti, 

súdržnosti a výkonnosti agentúry. Riadiaca 

rada by mala na tento účel vykonávať 

príslušné funkcie a mala by pozostávať z 

vedúceho člena alebo člena kolektívneho 

orgánu každého NRO, ktorí sú chránení 

ustanoveniami týkajúcimi sa prepustenia. 

Komisia by okrem toho mala mať 

s dvoma zástupcami právo zúčastňovať sa 

na činnostiach a zasadnutiach riadiacej 

rady s hlasovacím právom obmedzeným 

na administratívne záležitosti a záležitosti 

riadenia rozpočtu. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V porovnaní so situáciou v 

minulosti, keď rada regulačných orgánov a 

riadiaci výbor fungovali súbežne, by mala 

jedna rada, ktorá poskytuje všeobecné 

usmernenia pre činnosti orgánu BEREC, 

rozhoduje o regulačných, prevádzkových, 

ako aj administratívnych a rozpočtových 

záležitostiach, pomôcť zlepšeniu účinnosti, 

súdržnosti a výkonnosti agentúry. Riadiaca 

rada by mala na tento účel vykonávať 

príslušné funkcie a mala by okrem dvoch 

zástupcov Komisie pozostávať z vedúceho 

člena alebo člena kolektívneho orgánu 

každého NRO, ktorí sú chránení 

ustanoveniami týkajúcimi sa prepustenia. 

(12) V porovnaní so situáciou 

v minulosti, keď rada regulačných orgánov 

a riadiaci výbor fungovali súbežne, by 

mala jedna rada, ktorá poskytuje všeobecné 

usmernenia pre činnosti orgánu BEREC, 

rozhoduje o regulačných, prevádzkových, 

ako aj administratívnych a rozpočtových 

záležitostiach, pomôcť zlepšeniu účinnosti, 

súdržnosti a výkonnosti agentúry. Riadiaca 

rada by mala na tento účel vykonávať 

príslušné funkcie a mala by pozostávať z 

vedúceho člena alebo člena kolektívneho 

orgánu každého NRO, ktorí sú chránení 

ustanoveniami týkajúcimi sa prepustenia. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   205 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V porovnaní so situáciou v 

minulosti, keď rada regulačných orgánov a 

riadiaci výbor fungovali súbežne, by mala 

jedna rada, ktorá poskytuje všeobecné 

usmernenia pre činnosti orgánu BEREC, 

rozhoduje o regulačných, prevádzkových, 

ako aj administratívnych a rozpočtových 

záležitostiach, pomôcť zlepšeniu účinnosti, 

súdržnosti a výkonnosti agentúry. Riadiaca 

(12) V porovnaní so situáciou 

v minulosti, keď rada regulačných orgánov 

a riadiaci výbor fungovali súbežne, by 

mala jedna rada, ktorá poskytuje všeobecné 

usmernenia pre činnosti orgánu BEREC, 

rozhoduje o regulačných, prevádzkových, 

ako aj administratívnych a rozpočtových 

záležitostiach, pomôcť zlepšeniu účinnosti, 

súdržnosti a výkonnosti agentúry. Riadiaca 
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rada by mala na tento účel vykonávať 

príslušné funkcie a mala by okrem dvoch 

zástupcov Komisie pozostávať z vedúceho 

člena alebo člena kolektívneho orgánu 

každého NRO, ktorí sú chránení 

ustanoveniami týkajúcimi sa prepustenia. 

rada by mala na tento účel vykonávať 

príslušné funkcie a mala by okrem jedného 

zástupcu Komisie pozostávať z vedúceho 

člena alebo člena kolektívneho orgánu 

každého NRO, ktorí sú chránení 

ustanoveniami týkajúcimi sa prepustenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) V minulosti vykonával právomoci 

menovacieho orgánu podpredseda 

riadiaceho výboru Úradu BEREC. Riadiaca 

rada novej agentúry by mala delegovať 

príslušné právomoci menovacieho orgánu 

na výkonného 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 

riadiaci výbor, ako aj predseda a 

podpredseda mohli sústrediť na svoje 

funkcie. 

(13) V minulosti vykonával právomoci 

menovacieho orgánu podpredseda 

riadiaceho výboru Úradu BEREC. Riadiaca 

rada novej agentúry by mala delegovať 

príslušné právomoci menovacieho orgánu 

na generálneho tajomníka, 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 

riadiaci výbor, ako aj predseda a 

podpredseda mohli sústrediť na svoje 

funkcie. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   207 

Victor Negrescu 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) V minulosti trvalo funkčné obdobie 

predsedu a podpredsedu rady regulačných 

orgánov jeden rok. Vzhľadom na 

(14) V minulosti trvalo funkčné obdobie 

predsedu a podpredsedu rady regulačných 

orgánov jeden rok. Vzhľadom na 
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dodatočné úlohy, ktoré sa pridelili orgánu 

BEREC, a potrebu zabezpečiť ročné a 

viacročné plánovanie pre jeho činnosti je 

nevyhnutné zaistiť, aby predseda a 

podpredseda využili stabilný a dlhodobý 

mandát. 

dodatočné úlohy, ktoré sa pridelili orgánu 

BEREC, a potrebu zabezpečiť ročné a 

viacročné plánovanie pre jeho činnosti je 

nevyhnutné zaistiť, aby predseda a 

podpredseda využili stabilný a dlhodobý 

mandát s každoročnou hodnotiacou 

správou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   208 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) V minulosti trvalo funkčné obdobie 

predsedu a podpredsedu rady regulačných 

orgánov jeden rok. 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 využili stabilný a dlhodobý 

mandát. 

(14) V minulosti trvalo funkčné obdobie 

predsedu a podpredsedu rady regulačných 

orgánov jeden rok. Vzhľadom na 

dodatočné úlohy, ktoré sa pridelili orgánu 

BEREC, a potrebu zabezpečiť ročné a 

viacročné plánovanie pre jeho činnosti je 

funkčné obdobie predsedu a podpredsedu 

dvojročné. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   209 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Riadne zasadnutia riadiacej rady by 

sa mali konať aspoň dvakrát ročne. 

Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti 

a posilnenú úlohu orgánu BEREC môžu 

byť potrebné dodatočné zasadnutia 

riadiacej rady. 

(15) Zasadnutia riadiacej rady by sa mali 

konať každý mesiac a mali by prinášať 

informácie o úspechoch. 
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Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   210 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Komisia vypracovala 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 

výkonný riaditeľ dostatočne dlhý mandát 

na zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre agentúru. 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili na funkčné 

obdobie 2,5 roka. Riadiaca rada by ho 

mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Komisia vypracovala 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.  

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   211 

Patrizia Toia 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Komisia vypracovala na základe 

otvoreného a transparentného výberového 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Komisia vypracovala na základe 

otvoreného a transparentného výberového 
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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 

výkonný riaditeľ dostatočne dlhý mandát 

na zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre agentúru. 

konania s cieľom zaručiť prísne hodnotenie 

kandidátov a vysokú úroveň nezávislosti. 

Kandidát by na prevzatie funkcie mal 

získať súhlas Európskeho parlamentu. 
Okrem toho v minulosti trvalo funkčné 

obdobie administratívneho riaditeľa Úradu 

BEREC tri roky. Je potrebné, aby mal 

výkonný riaditeľ dostatočne dlhý mandát 

na zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre agentúru. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Komisia vypracovala 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 výkonný riaditeľ 

dostatočne dlhý mandát na zabezpečenie 

stability a realizáciu dlhodobej stratégie pre 

agentúru. 

(16) Úloha generálneho tajomníka, 

ktorý by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Rada vypracovala s cieľom získať 

zvláštnu legitimitu odvodenú od členských 

štátov. Okrem toho v minulosti trvalo 

funkčné obdobie administratívneho 

riaditeľa Úradu BEREC tri roky. Je 

potrebné, aby mal generálny tajomník 

dostatočne dlhý mandát na zabezpečenie 

stability a realizáciu dlhodobej stratégie pre 

agentúru. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   213 

Victor Negrescu 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Komisia vypracovala 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 

výkonný riaditeľ dostatočne dlhý mandát 

na zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre agentúru. 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Komisia vypracovala 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 

výkonný riaditeľ dostatočne dlhý mandát 

na zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre agentúru, nie však 

dlhší ako päť rokov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   214 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Komisia vypracovala 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 

(16) Úloha riaditeľa, ktorý by bol 

právnym zástupcom Úradu BEREC, je 

mimoriadne dôležitá pre riadne fungovanie 

novej agentúry a vykonávanie úloh, ktoré 

sa jej zverili. Riadiaca rada by ho mala 

vymenovať 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 
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výkonný riaditeľ dostatočne dlhý mandát 

na zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre agentúru. 

zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre Úrad BEREC. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   215 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Komisia vypracovala 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 

výkonný riaditeľ dostatočne dlhý mandát 

na zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre agentúru. 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať 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 

výkonný riaditeľ dostatočne dlhý mandát 

na zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre agentúru. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre riadne 

(16) Úloha výkonného riaditeľa, ktorý 

by bol právnym zástupcom orgánu 

BEREC, je mimoriadne dôležitá pre jeho 
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fungovanie novej agentúry a vykonávanie 

úloh, ktoré sa jej zverili. Riadiaca rada by 

ho mala vymenovať zo zoznamu, ktorý 

Komisia vypracovala 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 

výkonný riaditeľ dostatočne dlhý mandát 

na zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre agentúru. 

riadne fungovanie a vykonávanie úloh, 

ktoré sa mu zverili. Riadiaca rada by ho 

mala vymenovať zo zoznamu, ktorý NRO 

vypracovali 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 

výkonný riaditeľ dostatočne dlhý mandát 

na zabezpečenie stability a realizáciu 

dlhodobej stratégie pre agentúru. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   217 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Zo skúseností vyplýva, že väčšina 

úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín, a 

preto by riadiaca rada mala byť 

zodpovedná za zriadenie pracovných 

skupín a vymenovanie ich členov. V 

záujme zabezpečenia vyváženého prístupu 

by sa mala koordinácia a moderovanie 

pracovných skupín zveriť zamestnancom 

orgánu BEREC. Zoznam kvalifikovaných 

odborníkov by sa mal vypracovať v 

predstihu s cieľom zaistiť urýchlené 

usporiadanie určitých pracovných skupín, 

najmä skupín spojených s postupmi 

vnútorného trhu na vypracovanie návrhu 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu 

a prideľovanie práv na používanie 

rádiového frekvenčného spektra, 

vzhľadom na časové obmedzenia týchto 

postupov. 

(17) Zo skúseností vyplýva, že väčšina 

úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín 

odborníkov, a 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. Treba zabrániť akémukoľvek 

konfliktu záujmov členov pracovných 

skupín alebo pozorovateľov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Zo skúseností vyplýva, že väčšina 

úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín, a 

preto by riadiaca rada mala byť 

zodpovedná za zriadenie pracovných 

skupín a vymenovanie ich členov. V 

záujme zabezpečenia vyváženého prístupu 

by sa mala koordinácia a moderovanie 

pracovných skupín zveriť zamestnancom 

orgánu BEREC. Zoznam kvalifikovaných 

odborníkov by sa mal vypracovať v 

predstihu s cieľom zaistiť urýchlené 

usporiadanie určitých pracovných skupín, 

najmä skupín spojených s postupmi 

vnútorného trhu na vypracovanie návrhu 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra, vzhľadom na časové 

obmedzenia týchto postupov. 

(17) Zo skúseností vyplýva, že väčšina 

úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín, a 

preto by riadiaca rada mala byť 

zodpovedná za zriadenie pracovných 

skupín a vymenovanie ich členov. V 

záujme zabezpečenia vyváženého prístupu 

by sa mala koordinácia a moderovanie 

pracovných skupín zveriť zamestnancom 

orgánu BEREC. Zoznam kvalifikovaných 

odborníkov by sa mal vypracovať v 

predstihu s cieľom zaistiť urýchlené 

usporiadanie určitých pracovných skupín, 

najmä skupín spojených s postupmi 

vnútorného trhu na vypracovanie návrhu 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra, vzhľadom na časové 

obmedzenia týchto postupov. Zoznamy 

kvalifikovaných odborných členov 

pracovných skupín by mali byť zverejnené 

spoločne s ich vyhláseniami o záujmoch. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   219 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Zo skúseností vyplýva, že väčšina 

úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín, a 

(17) Zo skúseností vyplýva, že väčšina 

úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín, a 
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preto by riadiaca rada mala byť 

zodpovedná za zriadenie pracovných 

skupín a vymenovanie ich členov. V 

záujme zabezpečenia vyváženého prístupu 

by sa mala koordinácia a moderovanie 

pracovných skupín zveriť zamestnancom 

orgánu BEREC. Zoznam kvalifikovaných 

odborníkov by sa mal vypracovať v 

predstihu s cieľom zaistiť urýchlené 

usporiadanie určitých pracovných skupín, 

najmä skupín spojených s postupmi 

vnútorného trhu na vypracovanie návrhu 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra, vzhľadom na časové 

obmedzenia týchto postupov. 

preto by riadiaca rada mala byť 

zodpovedná za zriadenie pracovných 

skupín a vymenovanie ich členov. V 

záujme zabezpečenia vyváženého prístupu 

a rovnocenného posudzovania všetkých 

stanovísk a príspevkov NRO by sa mala 

koordinácia a moderovanie pracovných 

skupín zveriť zamestnancom orgánu 

BEREC. Zoznam kvalifikovaných 

odborníkov by sa mal vypracovať v 

predstihu s cieľom zaistiť urýchlené 

usporiadanie určitých pracovných skupín, 

najmä skupín spojených s postupmi 

vnútorného trhu na vypracovanie návrhu 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra, vzhľadom na časové 

obmedzenia týchto postupov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Zo skúseností vyplýva, že väčšina 

úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín, a 

preto by riadiaca rada mala byť 

zodpovedná za zriadenie pracovných 

skupín a vymenovanie ich členov. V 

záujme zabezpečenia vyváženého prístupu 

by sa mala koordinácia a moderovanie 

pracovných skupín zveriť zamestnancom 

orgánu BEREC. Zoznam kvalifikovaných 

odborníkov by sa mal vypracovať v 

predstihu s cieľom zaistiť urýchlené 

usporiadanie určitých pracovných skupín, 

najmä skupín spojených s postupmi 

vnútorného trhu na vypracovanie návrhu 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie 

(17) Zo skúseností vyplýva, že väčšina 

úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín, a 

preto by riadiaca rada mala byť 

zodpovedná za zriadenie pracovných 

skupín a vymenovanie ich členov. V 

záujme zabezpečenia vyváženého prístupu 

by sa mala koordinácia a moderovanie 

pracovných skupín zveriť zamestnancom 

orgánu BEREC. Zoznam kvalifikovaných 

odborníkov by sa mal vypracovať v 

predstihu s cieľom zaistiť urýchlené 

usporiadanie určitých pracovných skupín, 

najmä skupín spojených s postupmi 

vnútorného trhu na vypracovanie návrhu 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu, 
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rádiového frekvenčného spektra, 

vzhľadom na časové obmedzenia týchto 

postupov. 

vzhľadom na časové obmedzenia týchto 

postupov. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   221 

Victor Negrescu 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Zo skúseností vyplýva, že väčšina 

úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín, a 

preto by riadiaca rada mala byť 

zodpovedná za zriadenie pracovných 

skupín a vymenovanie ich členov. V 

záujme zabezpečenia vyváženého prístupu 

by sa mala koordinácia a moderovanie 

pracovných skupín zveriť zamestnancom 

orgánu BEREC. Zoznam kvalifikovaných 

odborníkov by sa mal vypracovať v 

predstihu s cieľom zaistiť urýchlené 

usporiadanie určitých pracovných skupín, 

najmä skupín spojených s postupmi 

vnútorného trhu na vypracovanie návrhu 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra, vzhľadom na časové 

obmedzenia týchto postupov. 

(17) Zo skúseností vyplýva, že väčšina 

úloh orgánu BEREC sa lepšie vykonáva 

prostredníctvom pracovných skupín, a 

preto by riadiaca rada mala byť 

zodpovedná za zriadenie pracovných 

skupín a vymenovanie ich členov. V 

záujme zabezpečenia geograficky 

vyváženého prístupu by sa mala 

koordinácia a moderovanie pracovných 

skupín zveriť zamestnancom orgánu 

BEREC. Zoznam kvalifikovaných 

odborníkov by sa mal vypracovať v 

predstihu s cieľom zaistiť urýchlené 

usporiadanie určitých pracovných skupín, 

najmä skupín spojených s postupmi 

vnútorného trhu na vypracovanie návrhu 

vnútroštátnych opatrení na reguláciu trhu a 

prideľovanie práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra, vzhľadom na časové 

obmedzenia týchto postupov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) 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 agentúry, ale je nezávislá od jej 

správnej aj regulačnej štruktúry. Keďže 

rozhodnutia odvolacej rady majú vyvolať 

právne účinky voči tretím stranám, je 

možné podať na Všeobecný súd žalobu 

z dôvodu preskúmania zákonnosti týchto 

účinkov. Vykonávacie právomoci by sa 

mali udeliť Komisii s cieľom zabezpečiť 

jednotné podmienky, pokiaľ ide 

o rokovací poriadok odvolacej rady. Tieto 

právomoci by sa mali vykonávať v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/201133 . 

vypúšťa sa 

__________________  

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

a všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   223 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Keďže orgán BEREC je 

zodpovedný za prijímanie rozhodnutí so 

záväzným účinkom, je potrebné 

vypúšťa sa 



 

PE602.937v01-00 42/146 AM\1122719SK.docx 

SK 

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 agentúry, ale je nezávislá od jej 

správnej aj regulačnej štruktúry. Keďže 

rozhodnutia odvolacej rady majú vyvolať 

právne účinky voči tretím stranám, je 

možné podať na Všeobecný súd žalobu 

z dôvodu preskúmania zákonnosti týchto 

účinkov. Vykonávacie právomoci by sa 

mali udeliť Komisii s cieľom zabezpečiť 

jednotné podmienky, pokiaľ ide 

o rokovací poriadok odvolacej rady. Tieto 

právomoci by sa mali vykonávať v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/201133 . 

__________________  

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

a všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) 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 

(18) Orgán BEREC nie je zodpovedný 

za prijímanie rozhodnutí so záväzným 

účinkom. 



 

AM\1122719SK.docx 43/146 PE602.937v01-00 

 SK 

súčasťou agentúry, ale je nezávislá od jej 

správnej aj regulačnej štruktúry. Keďže 

rozhodnutia odvolacej rady majú vyvolať 

právne účinky voči tretím stranám, je 

možné podať na Všeobecný súd žalobu 

z dôvodu preskúmania zákonnosti týchto 

účinkov. Vykonávacie právomoci by sa 

mali udeliť Komisii s cieľom zabezpečiť 

jednotné podmienky, pokiaľ ide 

o rokovací poriadok odvolacej rady. Tieto 

právomoci by sa mali vykonávať v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/201133 . 

__________________  

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

a všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   225 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) 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 agentúry, ale je nezávislá od jej 

správnej aj regulačnej štruktúry. Keďže 

rozhodnutia odvolacej rady majú vyvolať 

právne účinky voči tretím stranám, je 

možné podať na Všeobecný súd žalobu 

(18) 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 agentúry, ale je nezávislá od jej 

správnej aj regulačnej štruktúry. Keďže 

rozhodnutia odvolacej rady majú vyvolať 

právne účinky voči tretím stranám, je 

možné podať na Všeobecný súd žalobu z 
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z dôvodu preskúmania zákonnosti týchto 

účinkov. Vykonávacie právomoci by sa 

mali udeliť Komisii s cieľom zabezpečiť 

jednotné podmienky, pokiaľ ide 

o rokovací poriadok odvolacej rady. Tieto 

právomoci by sa mali vykonávať v súlade 

s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/201133 . 

dôvodu preskúmania zákonnosti týchto 

účinkov.  

__________________  

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

a všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   226 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) 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 agentúry, ale je nezávislá od jej 

správnej aj regulačnej štruktúry. Keďže 

rozhodnutia odvolacej rady majú vyvolať 

právne účinky voči tretím stranám, je 

možné podať na Všeobecný súd žalobu z 

dôvodu preskúmania zákonnosti týchto 

účinkov. Vykonávacie právomoci by sa 

mali udeliť Komisii s cieľom zabezpečiť 

jednotné podmienky, pokiaľ ide o rokovací 

poriadok odvolacej rady. Tieto právomoci 

(18) 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 agentúry a mala by byť nezávislá 

od jej správnej aj regulačnej štruktúry. 

Keďže rozhodnutia odvolacej rady majú 

vyvolať právne účinky voči tretím stranám, 

je možné podať na Všeobecný súd žalobu z 

dôvodu preskúmania zákonnosti týchto 

účinkov. Vykonávacie právomoci by sa 

mali udeliť Komisii s cieľom zabezpečiť 

jednotné podmienky, pokiaľ ide o rokovací 

poriadok odvolacej rady. Tieto právomoci 
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by sa mali vykonávať v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 182/201133. 

by sa mali vykonávať v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 182/201133. 

_________________ _________________ 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na základe 

ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na základe 

ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) Úrad BEREC by mal mať dostatok 

finančných a ľudských zdrojov byť na 

vykonávanie svojich úloh. Pri plánovaní 

zdrojov Úradu BERECR by sa mal 

náležite zohľadniť zvýšený počet úloh 

pridelených orgánu BEREC a zložitosť 

úloh, ktoré sa vyžadujú od Úradu 

BEREC. Okrem toho by sa v zložení 

ľudských zdrojov Úradu BEREC mala 

zohľadniť potreba primeranej rovnováhy 

medzi dočasnými zamestnancami a 

externým personálom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19b) Dňa 24. februára 2011 sa 

uzatvorila dohoda o centrále („dohoda 

o sídle") medzi Úradom Orgánu 

európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (Úrad BEREC) a vládou 

Lotyšskej republiky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Aby sa zaručila autonómnosť 

orgánu BEREC, mal by mať vlastný 

rozpočet, ktorý by do veľkej miery 

pochádzal z príspevku Únie. Financovanie 

orgánu 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 hospodárení35. 

(20) Aby sa zaručila autonómnosť a 

nezávislosť Úradu BEREC, mal by mať 

vlastný rozpočet, ktorý by do veľkej miery 

pochádzal z príspevku Únie. Rozpočet by 

mal odrážať ďalšie úlohy pridelené 

Úradu BEREC a orgánu BEREC a ich 

posilnenú úlohu. Financovanie orgánu 

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 hospodárení35. 

__________________ __________________ 

35 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). 

35 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). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Orgán 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 orgán 

BEREC orgánom Únie s právnou 

subjektivitou a vykonával právomoci, 

ktoré sa mu zverili. 

(21) Orgán BEREC by mal byť 

nezávislý, pokiaľ ide o prevádzkové a 

technické záležitosti, a mal by mať právnu, 

správnu a finančnú autonómnosť. Mal by 

tiež slúžiť ako styčný orgán pre NRO 

s cieľom zabezpečiť dlhodobý právny 

rámec. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   231 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Orgán 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 orgán 

BEREC orgánom Únie s právnou 

subjektivitou a vykonával právomoci, ktoré 

sa mu zverili. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 



 

PE602.937v01-00 48/146 AM\1122719SK.docx 

SK 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Orgán BEREC by mal ako 

decentralizovaná agentúra EÚ 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. 

vypúšťa sa 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Orgán BEREC by mal ako 

decentralizovaná agentúra EÚ 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. 

(22) Orgán BEREC by mal ako 

nezávislá agentúra vykonávať svoje 

činnosti v rámci svojho mandátu. Nemal by 

byť vnímaný tak, že navonok reprezentuje 

pozíciu Únie alebo zaväzuje Úniu k 

právnym záväzkom. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   234 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) V záujme ďalšieho rozšírenia 

jednotného vykonávania ustanovení 

regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie v rozsahu pôsobnosti orgánu 

BEREC by nová agentúra mala byť 

prístupná účasti regulačných orgánov 

(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 
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tretích krajín príslušných v oblasti 

elektronických komunikácií, ktoré na tento 

účel uzavreli dohody s Európskou úniou, 

najmä so štátmi EZVO, ktoré sú členmi 

EHP, a kandidátskymi krajinami. 

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. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) V záujme ďalšieho rozšírenia 

jednotného vykonávania ustanovení 

regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie v rozsahu pôsobnosti orgánu 

BEREC by nová agentúra mala byť 

prístupná účasti regulačných orgánov 

tretích krajín príslušných v oblasti 

elektronických komunikácií, ktoré na tento 

účel uzavreli dohody s Európskou úniou, 

najmä so štátmi EZVO, ktoré sú členmi 

EHP, a kandidátskymi krajinami. 

(23) V záujme ďalšieho rozšírenia 

jednotného vykonávania ustanovení 

regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie by orgán BEREC a Úrad 

BEREC mali byť prístupné účasti 

regulačných orgánov tretích krajín 

príslušných v oblasti elektronických 

komunikácií, ktoré na tento účel uzavreli 

dohody s Európskou úniou, najmä so 

štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, a 

kandidátskymi krajinami. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) V záujme ďalšieho rozšírenia 

jednotného vykonávania ustanovení 

regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie v rozsahu pôsobnosti orgánu 

BEREC by nová agentúra mala byť 

prístupná účasti regulačných orgánov 

(23) V záujme ďalšieho rozšírenia 

jednotného vykonávania ustanovení 

regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie v rozsahu pôsobnosti orgánu 

BEREC by tento orgán mal byť prístupný 

účasti regulačných orgánov tretích krajín 
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tretích krajín príslušných v oblasti 

elektronických komunikácií, ktoré na tento 

účel uzavreli dohody s Európskou úniou, 

najmä so štátmi EZVO, ktoré sú členmi 

EHP, a kandidátskymi krajinami. 

príslušných v oblasti elektronických 

komunikácií, ktoré na tento účel uzavreli 

dohody s Európskou úniou, najmä so 

štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, a 

kandidátskymi krajinami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   237 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Orgán BEREC by mal mať 

možnosť zapojiť sa do komunikačných 

činností v rámci jeho právomoci, čo by 

nemalo byť na úkor základných úloh 

agentúry, a tieto činnosti by sa mali 

vykonávať v súlade s príslušnými plánmi v 

oblasti komunikácie a šírenia informácií, 

ktoré prijala riadiaca rada. Obsah a 

vykonávanie komunikačnej stratégie 

orgánu BEREC by malo byť jednotné, 

relevantné a skoordinované so stratégiami 

a činnosťami Komisie a ostatných inštitúcií 

s cieľom zohľadniť širší obraz EÚ. 

(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 v oblasti komunikácie a šírenia 

informácií, ktoré prijala riadiaca rada. 

Obsah a vykonávanie komunikačnej 

stratégie Úradu BEREC by malo byť 

jednotné, relevantné a skoordinované so 

stratégiami a činnosťami Komisie a 

ostatných inštitúcií s cieľom zohľadniť 

širší obraz EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   238 

Notis Marias 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Orgán BEREC by mal mať 

možnosť zapojiť sa do komunikačných 

(24) Orgán BEREC by mal mať 

možnosť zapojiť sa do komunikačných 
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činností v rámci jeho právomoci, čo by 

nemalo byť na úkor základných úloh 

agentúry, a tieto činnosti by sa mali 

vykonávať v súlade s príslušnými plánmi v 

oblasti komunikácie a šírenia informácií, 

ktoré prijala riadiaca rada. Obsah a 

vykonávanie komunikačnej stratégie 

orgánu BEREC by malo byť jednotné, 

relevantné a skoordinované so stratégiami 

a činnosťami Komisie a ostatných inštitúcií 

s cieľom zohľadniť širší obraz EÚ. 

činností v rámci jeho právomoci, čo by 

nemalo byť na úkor základných úloh 

agentúry, a tieto činnosti by sa mali 

vykonávať v súlade s príslušnými plánmi v 

oblasti komunikácie a šírenia informácií, 

ktoré prijala riadiaca rada. Obsah a 

vykonávanie komunikačnej stratégie 

orgánu BEREC by malo byť jednotné, 

objektívne, relevantné a skoordinované so 

stratégiami a činnosťami Komisie a 

ostatných inštitúcií s cieľom zohľadniť 

širší obraz EÚ. 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) V záujme účinného vykonávania 

svojich úloh by orgán BEREC mal mať 

právo požadovať všetky potrebné 

informácie od Komisie, NRO a v prípade 

potreby ako posledná možnosť aj od 

ostatných orgánov a podnikov. Žiadosti o 

informácie by mali byť primerané a nemali 

by pre adresátov predstavovať neprimerané 

zaťaženie. NRO, ktoré majú najbližšie k 

trhom s elektronickými komunikáciami, by 

mali spolupracovať s orgánom BEREC a 

poskytovať včasné a presné informácie s 

cieľom zaistiť schopnosť agentúry napĺňať 

svoj mandát. Orgán BEREC by mal tiež 

poskytnúť Komisii a NRO potrebné 

informácie na základe zásady lojálnej 

spolupráce. 

(25) V záujme účinného vykonávania 

svojich úloh by orgán BEREC mal mať 

právo požadovať všetky potrebné 

informácie od Komisie, NRO a, keď je to 

potrebné na plnenie jeho 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 poskytovať včasné a 

presné informácie s cieľom zaistiť 

schopnosť agentúry napĺňať svoj mandát. 

Orgán BEREC by mal tiež poskytnúť 

Komisii a NRO potrebné informácie na 

základe zásady lojálnej spolupráce. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Nástupcom Úradu BEREC, ktorý 

sa zriadil ako orgán Spoločenstva s 

právnou subjektivitou nariadením (ES) č. 

1211/2009, je orgán BEREC, pokiaľ ide o 

akékoľvek vlastníctvo, dohody, právne 

záväzky, pracovné zmluvy, finančné 

záväzky a zodpovednosť. Orgán BEREC 

by mal prevziať zamestnancov Úradu 

BEREC, ktorých práva a povinnosti by 

nemali byť dotknuté, 

(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, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Nástupcom Úradu BEREC, ktorý 

sa zriadil ako orgán Spoločenstva s 

právnou subjektivitou nariadením (ES) 

č. 1211/2009, je orgán BEREC, pokiaľ ide 

o akékoľvek vlastníctvo, dohody, právne 

záväzky, pracovné zmluvy, finančné 

záväzky a zodpovednosť. Orgán BEREC 

by mal prevziať zamestnancov Úradu 

BEREC, ktorých práva a povinnosti by 

nemali byť dotknuté. 

(28) Úrad BEREC, ktorý sa zriadil ako 

orgán Spoločenstva s právnou 

subjektivitou nariadením (ES) 

č. 1211/2009, úzko spolupracuje s 

orgánom BEREC, pokiaľ ide o 

akékoľvek vlastníctvo, dohody, právne 

záväzky, pracovné zmluvy, finančné 

záväzky a zodpovednosť. 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto sa zriaďuje Orgán 

európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (ďalej len „orgán BEREC“). 

1. Týmto sa zriaďujú Orgán 

európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (ďalej len „orgán BEREC“) a 

Úrad BEREC. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto sa zriaďuje Orgán 

európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (ďalej len „orgán BEREC“). 

1. Týmto sa zriaďuje Orgán 

európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (ďalej len „orgán BEREC“) 

a Úrad BEREC. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   244 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Orgán BEREC koná v rozsahu pôsobnosti 

smernice [...], smernice 2002/58/ES, 

nariadenia (EÚ) č. 531/2012, nariadenia 

(EÚ) 2015/2120 a rozhodnutia č. 

Orgán BEREC koná v rozsahu pôsobnosti 

smernice [...], smernice 2002/58/ES, 

nariadenia (EÚ) č. 531/2012, nariadenia 

(EÚ) 2015/2120 a rozhodnutia č. 
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243/2012/EÚ36 (program politiky 

rádiového frekvenčného spektra). 

243/2012/EÚ36 (program politiky 

rádiového frekvenčného spektra) 

a akéhokoľvek iného aktu Únie, ktorým 

sa zriaďujú nové úlohy a právomoci. 

_________________ _________________ 

36 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). 

36 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). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto doplnením sa má dosiahnuť nadčasové nariadenie. 

 

Pozmeňujúci návrh   245 

Rolandas Paksas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Orgán BEREC sleduje rovnaké 

ciele ako národné regulačné orgány 
(ďalej len „NRO“) podľa článku 3 

smernice. Orgán BEREC zabezpečuje 

predovšetkým jednotné vykonávanie 

regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie v rozsahu pôsobnosti, ktorý 

sa uvádza v odseku 2, a tým prispieva k 

rozvoju vnútorného trhu. Podporuje aj 

prístup k dátovému pripojeniu s veľmi 

vysokou kapacitou a jeho využívanie, 

hospodársku súťaž v oblasti poskytovania 

sietí a služieb elektronických komunikácií 

a pridružených zariadení, ako aj záujmy 

občanov Únie. 

3. Orgán BEREC prispieva k plneniu 

cieľov národných regulačných orgánov 

a iných príslušných orgánov (ďalej len 

„NRO“) podľa článku 3 smernice [...] 

(„kódex elektronických komunikácií“). 

Orgán BEREC predovšetkým spolupracuje 

s NRO na zabezpečení jednotného 

regulačného prístupu k vykonávaniu 
regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie v rozsahu pôsobnosti, ktorý 

sa uvádza v odseku 2, a tým prispieva k 

rozvoju vnútorného trhu. Podporuje aj 

prístup k dátovému pripojeniu s veľmi 

vysokou kapacitou, investície do tohto 

prístupu a jeho využívanie, hospodársku 

súťaž v oblasti poskytovania sietí a služieb 

elektronických komunikácií a pridružených 

zariadení, ako aj záujmy občanov Únie 

vrátane dlhodobých záujmov občanov a 

podnikov. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   246 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Orgán BEREC sleduje rovnaké 

ciele ako národné regulačné orgány (ďalej 

len „NRO“) podľa článku 3 smernice. 

Orgán BEREC zabezpečuje predovšetkým 

jednotné vykonávanie regulačného rámca 

pre elektronické komunikácie v rozsahu 

pôsobnosti, ktorý sa uvádza v odseku 2, a 

tým prispieva k rozvoju vnútorného trhu. 

Podporuje aj prístup k dátovému pripojeniu 

s veľmi vysokou kapacitou a jeho 

využívanie, hospodársku súťaž v oblasti 

poskytovania sietí a služieb elektronických 

komunikácií a pridružených zariadení, ako 

aj záujmy občanov Únie. 

3. Orgán BEREC sleduje rovnaké 

ciele ako národné regulačné orgány (ďalej 

len „NRO“) podľa článku 3 smernice. 

Orgán BEREC zabezpečuje predovšetkým 

jednotné vykonávanie regulačného rámca 

pre elektronické komunikácie v rozsahu 

pôsobnosti, ktorý sa uvádza v odseku 2, a 

tým prispieva k rozvoju harmonizovaného 

vnútorného trhu. Podporuje aj 

nediskriminačné zaobchádzanie 

s prevádzkou v rámci poskytovania služieb 

prístupu k internetu, otvorený prístup na 

internet, prístup k dátovému pripojeniu s 

veľmi vysokou kapacitou a jeho 

využívanie, hospodársku súťaž v oblasti 

poskytovania sietí a služieb elektronických 

komunikácií a pridružených zariadení, ako 

aj záujmy občanov Únie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zosúladenie aktuálneho textu s nariadením (EÚ) 2015/2120. 

 

Pozmeňujúci návrh   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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3. Orgán BEREC sleduje rovnaké 

ciele ako národné regulačné orgány 

(ďalej len „NRO“) podľa článku 3 

smernice. Orgán BEREC zabezpečuje 

predovšetkým jednotné vykonávanie 
regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie v rozsahu pôsobnosti, ktorý 

sa uvádza v odseku 2, a tým prispieva k 

rozvoju vnútorného trhu. Podporuje aj 

prístup k dátovému pripojeniu s veľmi 

vysokou kapacitou a jeho využívanie, 

hospodársku súťaž v oblasti poskytovania 

sietí a služieb elektronických komunikácií 

a pridružených zariadení, ako aj záujmy 

občanov Únie. 

3. Hlavnými cieľmi orgánu BEREC 

sú zabezpečenie jednotného vykonávania 

regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie v rozsahu pôsobnosti, ktorý 

sa uvádza v odseku 2, a prispievanie k 

rozvoju vnútorného trhu, čím sa prispieva 

k cieľom uvedeným v článku 3 smernice 

spočívajúcim v podpore 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. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   248 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Orgán BEREC plní svoje úlohy 

nezávisle, nestranne a transparentne 

a využíva odborné znalosti, ktoré sú 

k dispozícii v NRO. Každý členský štát 

zabezpečí, aby mali NRO primerané 

finančné a ľudské zdroje potrebné na 

účasť na činnosti orgánu BEREC, pričom 

zaistí povinnú prítomnosť svojich 

zástupcov na stretnutiach organizovaných 

orgánom BEREC. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Technický orgán potrebuje na dosiahnutie želaných výsledkov nezávislosť. Nezávislosť 

nemožno len deklarovať, musia ju podporovať aj potrebné prostriedky. 
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Pozmeňujúci návrh   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Orgán BEREC plní svoje úlohy 

nezávisle, nestranne a transparentne. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) pomáhať, radiť Komisii, ako aj 

NRO a spolupracovať s nimi, na 

požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy, v 

súvislosti s akýmikoľvek technickými 

záležitosťami v rámci svojho mandátu a na 

požiadanie pomáhať a radiť Európskemu 

parlamentu a Rade; 

a) pomáhať, radiť Komisii, ako aj 

NRO a spolupracovať s nimi, na 

požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy, 

v súvislosti s akýmikoľvek technickými 

záležitosťami v rámci svojho mandátu 

a poskytovať stanovisko alebo 

odporúčanie Európskemu parlamentu, 

Rade a Komisii na požiadanie alebo 

z vlastnej iniciatívy v akýchkoľvek 

záležitostiach týkajúcich sa účelu, na 

ktorý bol zriadený; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) pomáhať, radiť Komisii, ako aj 

NRO a spolupracovať s nimi, na 

a) pomáhať, radiť Komisii, ako aj 

NRO a spolupracovať s nimi, na 
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požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy, v 

súvislosti s akýmikoľvek technickými 

záležitosťami v rámci svojho mandátu a na 

požiadanie pomáhať a radiť Európskemu 

parlamentu a Rade; 

požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy, v 

súvislosti s akýmikoľvek technickými 

záležitosťami v rámci svojho mandátu a na 

požiadanie pomáhať a radiť Európskemu 

parlamentu a Rade; podporovať 

hospodársku súťaž a investície; chrániť 

konečných spotrebiteľov. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   252 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) pomáhať, radiť Komisii, ako aj 

NRO a spolupracovať s nimi, na 

požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy, v 

súvislosti s akýmikoľvek technickými 

záležitosťami v rámci svojho mandátu a na 

požiadanie pomáhať a radiť Európskemu 

parlamentu a Rade; 

a) pomáhať, radiť Komisii, 

Európskemu parlamentu a Rade, ako aj 

NRO a spolupracovať s nimi, na 

požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy, v 

súvislosti s akýmikoľvek technickými 

záležitosťami v rámci svojho mandátu; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Spoluzákonodarcovia potrebujú rovnaké zaobchádzanie a prístup k rovnakým technickým 

odborným znalostiam. 

 

Pozmeňujúci návrh   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) pomáhať, radiť Komisii, ako aj 

NRO a spolupracovať s nimi, na 

požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy, v 

a) pomáhať a radiť NRO a 

spolupracovať s nimi, na požiadanie alebo 

z vlastnej iniciatívy, v súvislosti s 
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súvislosti s akýmikoľvek technickými 

záležitosťami v rámci svojho mandátu a na 

požiadanie pomáhať a radiť Európskemu 

parlamentu a Rade; 

akýmikoľvek technickými záležitosťami v 

rámci svojho mandátu a na požiadanie 

pomáhať a radiť Komisii, Európskemu 

parlamentu a Rade; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   254 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) radiť Európskemu parlamentu, 

Rade a Komisii, na požiadanie alebo 

z vlastnej iniciatívy, o výsledku svojej 

analýzy regulačného vplyvu akejkoľvek 

záležitosti v súvislosti s dynamikou 

vnútorného trhu v oblastiach svojej 

právomoci; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Potrebné na zaistenie toho, aby prijaté rozhodnutia vychádzali z náležitých údajov a analýz. 

 

Pozmeňujúci návrh   255 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) 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; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) vydáva odporúčania a najlepšie 

postupy určené NRO s cieľom podporiť 

lepšie a jednotné vykonávanie 

akýchkoľvek technických záležitostí v 

rámci svojho mandátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ab) pomáhať a radiť, a to aj 

prostredníctvom správ, Európskemu 

parlamentu a Rade, na základe 

odôvodnenej žiadosti alebo z vlastného 

podnetu v súvislosti s každou záležitosťou 

týkajúcou sa elektronických komunikácií, 

ktorá je v jeho právomoci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   258 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ab) pomáhať Komisii ako poradný 

orgán v súvislosti s vypracúvaním a 

prijímaním právnych aktov v oblasti 

elektronických komunikácií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vydávať rozhodnutia: vypúšťa sa 

–  o identifikácii nadnárodných trhov 

v súlade s článkom 63 smernice; 

 

–  o vzore zhrnutia zmluvy v súlade s 

článkom 95 smernice; 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   260 

Rolandas Paksas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vydávať rozhodnutia: vypúšťa sa 

–  o identifikácii nadnárodných trhov 

v súlade s článkom 63 smernice; 

 

–  o vzore zhrnutia zmluvy v súlade s 

článkom 95 smernice; 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – o regulačných otázkach, ktoré 

môžu vytvoriť prekážku vnútorného trhu 

alebo ktoré môžu byť predmetom 

rozdielov vo vykonávaní legislatívneho 

rámca uvedeného v článku 1 ods. 2 zo 

strany národných regulačných orgánov 

alebo iných príslušných orgánov len: 

 a) v prípadoch cezhraničných sporov, keď 

príslušné národné regulačné orgány 

nevedeli dosiahnuť dohodu v období 

3 mesiacov potom, čo bola predmetná 

záležitosť postúpená poslednému z týchto 

regulačných orgánov; 

 b) na žiadosť príslušného národného 

regulačného orgánu; 

 c) na základe sťažnosti, ktorú podal 

podnik poskytujúci siete alebo služby 

elektronickej komunikácie; 

 rozhodnutie prijme dvojtretinová väčšina 

rady v najkratšom možnom čase 

a v každom prípade do štyroch mesiacov 

od postúpenia záležitosti okrem prípadov 

výnimočných okolností. Rozhodnutie 

uvedené v odseku 1 je odôvodnené 

a adresované príslušným národným 

regulačným orgánom a je pre ne záväzné. 

 Predseda rady bez zbytočného odkladu 

oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 1 

národným regulačným orgánom. 

Informuje o ňom Komisiu. Rozhodnutie 

bude bez odkladu zverejnené na webovom 

sídle orgánu BEREC. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Je potrebné zriadiť mechanizmus konzistentnosti podobný mechanizmu, ktorý bol zriadený na 

základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov na zabezpečenie jednotného výkladu práva 

Únie a umožnenie rýchlej reakcie orgánu BEREC, keď sa opatrenia prijaté národnými 

regulačnými orgánmi líšia a negatívne ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh   262 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – o konsolidácii vnútorného trhu 

s elektronickými komunikáciami v súlade 

s článkom 32 smernice a o jednotnom 

uplatňovaní nápravných prostriedkov 

v súlade s článkom 33 smernice; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súčasnom systéme orgán BEREC (presnejšie rada regulačných orgánov) vydáva len 

stanoviská, pretože nemá právnu subjektivitu a nie je orgánom Spoločenstva (orgánom 

Spoločenstva je Úrad BEREC). Ak sa má „vylepšiť“ na plnohodnotnú agentúru, je len 

logické, aby mala rozhodovacie právomoci v kľúčových regulačných záležitostiach ako 

analýza trhu, určovanie subjektov s významným vplyvom na trhu a nápravné prostriedky. Ak 

naopak zámerom nie je poskytnúť mu túto pôsobnosť, je zbytočné meniť ho na agentúru. 

 

Pozmeňujúci návrh   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) rozvíjať hospodársky model s 

cieľom pomáhať Komisii pri určovaní 

maximálnych sadzieb za ukončenie 

volania v Únii v súlade s článkom 73 

smernice; 

vypúšťa sa 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   264 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – zarážka 1 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – o jednotnom vykonávaní 

regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Keďže harmonizácia je jedným z hlavných cieľov súčasných politík, táto časť prináša do 

dostupného súboru nástrojov ďalšie nástroje. 

 

Pozmeňujúci návrh   265 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – zarážka 7 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – o nediskriminačnom zaobchádzaní 

s prevádzkou v rámci poskytovania služieb 

prístupu k internetu podľa nariadenia 

(EÚ) 2015/2120; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zosúladenie textu s nariadením (EÚ) 2015/2120. 

 

Pozmeňujúci návrh   266 
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Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) monitoruje a koordinuje činnosti 

NRO pri uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 

531/2012, najmä pokiaľ ide o poskytovanie 

regulovaných maloobchodných 

roamingových služieb na úrovni domácich 

cien v záujme koncových používateľov; 

a) monitoruje a koordinuje činnosti 

NRO pri uplatňovaní nariadenia (EÚ) 

č. 531/2012, najmä pokiaľ ide 

o poskytovanie regulovaných 

maloobchodných roamingových služieb na 

úrovni domácich cien v záujme koncových 

používateľov, vývoj maloobchodných 

a veľkoobchodných poplatkov za 

roamingové služby a o transparentnosť 

a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 

19 nariadenia (EÚ) č. 531/2012; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Riadne a jednotné vykonávanie nariadenia č. 531/2012 bude zväčša založené na 

transparentnosti a vývoji nákladov súvisiacich s roamingom. Orgán BEREC by preto mal 

zabezpečiť, aby sa náklady v rámci Únie posudzovali jednotným spôsobom. 

 

Pozmeňujúci návrh   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) monitoruje vývoj na trhu, hodnotí 

potreby regulačných inovácií a koordinuje 

činnosť medzi národnými regulačnými 

orgánmi na umožnenie rozvoja nových 

inovačných služieb elektronickej 

komunikácie (a zabezpečenie 

konvergencie, najmä v oblasti 

normalizácie, číslovania a prideľovania 

frekvenčného spektra); 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Členské štáty už majú rôzne prístupy, pokiaľ ide napríklad o prideľovanie číslovacích zdrojov 

alebo spektra na umožnenie internetu vecí, preto je potrebné, aby bol orgán BEREC aktívny 

pri monitorovaní nového vývoja na trhu a aby koordinoval činnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh   268 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 1 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – o trhových postupoch, ktoré môžu 

viesť k nepriaznivému účinku na 

nediskriminačný prístup k internetu, 

práva spotrebiteľov, a o nekalých 

praktikách; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zosúladenie textu s nariadením (EÚ) 2015/2120. 

 

Pozmeňujúci návrh   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– o vývoji maloobchodných a 

veľkoobchodných poplatkov za 

roamingové služby, ako aj o 

transparentnosti a porovnateľnosti cien v 

súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 

531/2012; 

– o vývoji maloobchodných 

a veľkoobchodných poplatkov za 

roamingové služby, ako aj 

o transparentnosti a porovnateľnosti cien 

v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) 

č. 531/2012, a v prípade potreby predloží 

odporúčania Komisii; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) poskytuje rámec, v rámci ktorého 

môžu regulačné orgány spolupracovať, 

a podporuje spoluprácu medzi národnými 

regulačnými orgánmi v oblastiach, ktoré 

ešte nie sú harmonizované na úrovni 

Únii; 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; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) vedie záznamy o: vypúšťa sa 

– podnikoch, ktoré poskytujú siete a 

služby elektronických komunikácií v 

súlade s článkom 12 smernice. Orgán 

BEREC tiež vydáva štandardizované 

vyhlásenia o oznámeniach podnikov v 

súlade s článkom 14 smernice; 

 

– číslach s právom extrateritoriálneho 

využitia v súlade s článkom 87 smernice; 

 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) začne dátovú iniciatívu na 

modernizáciu, koordináciu 

a normalizáciu zberu údajov národnými 

regulačnými orgánmi; 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; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Mnohé národné regulačné orgány sú zapojené do rôznych mapovacích iniciatív 

a zhromažďovania údajov na poskytovanie informácií verejnosti o kvalite služieb, využívaní 

širokopásmového pripojenia, prideľovaní frekvenčného spektra, preto je potrebné 

koordinovať tieto iniciatívy a sprístupniť ich v otvorenom formáte údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) spolupracuje so sieťou pre 

spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa 

a s príslušnými národnými regulačnými 

orgánmi, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce 

sa poskytovania služieb elektronickej 

komunikácie, ktoré môžu ovplyvniť 
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záujmy spotrebiteľov vo viacerých 

členských štátoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) posudzuje vykonávanie zrušenia 

roamingových poplatkov v Únii a vývoj 

v tejto oblasti, a to najmä pozorovaním 

fluktuácie taríf na domácich trhoch po 15. 

júni 2017, a to v súlade s nariadením 

(EÚ) 2017/... [ktorým sa mení nariadenie 

(EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá 

pre veľkoobchodné roamingové trhy] 

a nariadením (EÚ) 2015/2120; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Úlohy orgánu BEREC sa 

zverejňujú na webovej stránke 

a aktualizujú podľa nových zadaní. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Bez toho, aby bol dotknutý súlad s 

príslušnými právnymi predpismi Únie, 

NRO dodržiavajú akékoľvek rozhodnutie 

a v najväčšej možnej miere zohľadňujú 

každé stanovisko, usmernenie, 

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 1 ods. 2. 

3. Bez toho, aby bol dotknutý súlad s 

príslušnými právnymi predpismi Únie, 

NRO zohľadňujú stanoviská, usmernenia, 

odporúčania a osvedčené postupy, ktoré 

prijal orgán BEREC, s cieľom zabezpečiť 

správne vykonávanie regulačného rámca 

pre elektronické komunikácie v rámci 

rozsahu pôsobnosti, ktorý sa uvádza v 

článku 1 ods. 2. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Bez toho, aby bol dotknutý súlad s 

príslušnými právnymi predpismi Únie, 

NRO dodržiavajú akékoľvek rozhodnutie 

a v najväčšej možnej miere zohľadňujú 

každé stanovisko, usmernenie, 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 1 ods. 

2. 

3. Bez toho, aby bol dotknutý súlad s 

príslušnými právnymi predpismi Únie, 

NRO zohľadňujú každé stanovisko, 

usmernenie, 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 1 ods. 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   278 

Evžen Tošenovský 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Bez toho, aby bol dotknutý súlad s 

príslušnými právnymi predpismi Únie, 

NRO dodržiavajú akékoľvek rozhodnutie 

a v najväčšej možnej miere zohľadňujú 

každé stanovisko, usmernenie, 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 1 ods. 

2. 

3. Bez toho, aby bol dotknutý súlad s 

príslušnými právnymi predpismi Únie, 

NRO a Komisia zohľadňujú každé 

stanovisko, usmernenie, 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 1 ods. 2. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   279 

Patrizia Toia 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Orgán BEREC plní svoje úlohy 

nezávisle, nestranne, transparentne 

a včas. Orgán BEREC zabezpečí, aby 

verejnosť a akékoľvek zainteresované 

strany dostávali dostatočné, objektívne, 

spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, 

najmä pokiaľ ide o výsledky jeho práce. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   280 

Patrizia Toia 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 3 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 3b. Orgán BEREC podporuje 

spoluprácu medzi NRO a medzi NRO 

a Komisiou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   281 

Rolandas Paksas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pokiaľ je to potrebné na 

dosiahnutie cieľov stanovených v tomto 

nariadení a plnenie jeho úloh, orgán 

BEREC môže spolupracovať s príslušnými 

orgánmi, agentúrami, úradmi a poradnými 

skupinami Únie, s príslušnými orgánmi 

tretích krajín a/alebo s medzinárodnými 

organizáciami v súlade s článkom 26. 

4. Pokiaľ je to potrebné na 

dosiahnutie cieľov stanovených v tomto 

nariadení a plnenie jeho úloh, orgán 

BEREC môže vo vhodných prípadoch 

vykonať konzultácie s relevantnými NRO 

a relevantnými zainteresovanými 

subjektmi a spolupracovať s príslušnými 

orgánmi, agentúrami, úradmi a poradnými 

skupinami Únie, s príslušnými orgánmi 

tretích krajín a/alebo s medzinárodnými 

organizáciami.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   282 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pokiaľ je to potrebné na 

dosiahnutie cieľov stanovených v tomto 

nariadení a plnenie jeho úloh, orgán 

BEREC môže spolupracovať s príslušnými 

orgánmi, agentúrami, úradmi a poradnými 

skupinami Únie, s príslušnými orgánmi 

4. Pokiaľ je to potrebné na 

dosiahnutie cieľov stanovených v tomto 

nariadení a plnenie jeho úloh, orgán 

BEREC môže spolupracovať s príslušnými 

orgánmi, agentúrami, úradmi a poradnými 

skupinami Únie, s príslušnými orgánmi 

členských štátov, tretích krajín a/alebo 
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tretích krajín a/alebo s medzinárodnými 

organizáciami v súlade s článkom 26. 

s vnútroštátnymi alebo medzinárodnými 

organizáciami v súlade s článkom 26. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Odstránenie obmedzení v oblasti spolupráce orgánu BEREC. 

 

Pozmeňujúci návrh   283 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pokiaľ je to potrebné na 

dosiahnutie cieľov stanovených v tomto 

nariadení a plnenie jeho úloh, orgán 

BEREC môže spolupracovať s príslušnými 

orgánmi, agentúrami, úradmi a poradnými 

skupinami Únie, s príslušnými orgánmi 

tretích krajín a/alebo s medzinárodnými 

organizáciami v súlade s článkom 26. 

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 v súlade s článkom 26. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   284 

Rolandas Paksas 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Orgán BEREC môže podľa 

potreby konzultovať so zainteresovanými 

stranami a poskytnúť im príležitosť 

predložiť v primeranej lehote 

pripomienky. Orgán BEREC zverejní 

výsledky takejto konzultácie bez toho, aby 

bol dotknutý článok 28. Tieto konzultácie 
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sa uskutočnia v rámci rozhodovacieho 

procesu čo najskôr. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   285 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Orgán BEREC plní svoje úlohy 

nezávisle a nestranne, bez zbytočných 

zdržaní a so zaistením transparentného 

rozhodovacieho procesu. Orgán BEREC 

takisto zabezpečí, aby verejnosť 

a zainteresované strany dostávali 

objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné 

informácie o všetkých etapách 

pracovného procesu orgánu BEREC. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   286 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Orgán BEREC môže organizovať 

verejné konzultácie so všetkými 

zainteresovanými stranami a dať im 

možnosť vyjadriť svoje pripomienky 

v primeranej lehote. Orgán BEREC 

výsledky týchto konzultácií zverejní. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Transparentnosť a riadne konzultácie sú nevyhnutnými podmienkami dobrej práce orgánu 

BEREC. 

 

Pozmeňujúci návrh   287 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 4 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4b. Orgán BEREC pred prijatím 

rozhodnutí, správ alebo iného druhu 

verejných výstupov vykoná konzultácie so 

zainteresovanými stranami a dá im 

možnosť vyjadriť svoje pripomienky 

v dostatočnej lehote určenej podľa 

zložitosti záležitosti a nie kratšej než 30 

dní. Bez toho, aby bol dotknutý článok 28, 

výsledky konzultačného postupu orgán 

BEREC zverejní. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   288 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 4 c (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4c. Bez toho, aby boli dotknuté články 

21 a nasledujúce, orgán BEREC využíva 

odborné znalosti, ktoré sú k dispozícii 

v NRO, a plní svoje úlohy v spolupráci 

s NRO a Komisiou. Orgán BEREC 

podporuje spoluprácu medzi všetkými 

NRO a medzi NRO a Komisiou. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   289 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2a 

 Organizácia orgánu BEREC 

 Orgán BEREC sa skladá z: 

 a)  rady regulačných orgánov, 

 b)  kontaktnej siete a 

 c)  expertných pracovných skupín 

(ďalej len „pracovné skupiny“). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2a 

 Organizácia orgánu BEREC 

 Orgán BEREC sa skladá z: 

 a)  rady regulačných orgánov, 

 b)  kontaktnej siete a 

 c)  pracovných skupín. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   291 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 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 s viac než 

jedným NRO v súlade so smernicou [...] 

(„kódex elektronických komunikácií“), sa 

tieto NRO dohodnú na spoločnom 

zástupcovi a medzi NRO sa zabezpečí 

potrebná koordinácia. 

 2. Pri vykonávaní úloh udelených týmto 

nariadením rada regulačných orgánov 

koná nezávisle. 

 Členovia rady regulačných orgánov 

nemôžu žiadať ani prijímať pokyny od 

žiadnej vlády, od Komisie, ani od 

žiadneho iného verejného alebo 

súkromného subjektu. 

 3. NRO vymenujú jedného náhradného 

člena na vysokej úrovni za každý členský 

štát. 

 4. Komisia sa zúčastňuje na zasadnutiach 

rady regulačných orgánov ako 

pozorovateľ a je zastúpená na primeranej 

vysokej úrovni. 

 5. Rada regulačných orgánov môže v 

konkrétnych prípadoch na svoje 

zasadnutia pozvať ako pozorovateľa 

akúkoľvek osobu, o ktorej stanovisko má 

záujem. 

Or. en 

Odôvodnenie 

(Pozri znenie článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1211/2009.) 
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Pozmeňujúci návrh   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2b 

 Úlohy Úradu BEREC 

 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 orgánu BEREC stanovených 

v článku 2; 

 c) rozširuje medzi NRO najlepšie 

regulačné postupy v súlade s článkom 2 

ods. 1 písm. ad); 

 d) pomáha pri príprave a inej podpore na 

zabezpečenie hladkého fungovania rady 

regulačných orgánov, kontaktnej siete a 

pracovných skupín. 

 e) zúčastňuje sa na technickej činnosti 

pracovných skupín na základe 

rozhodnutia ich spolupredsedov; 

 f) pomáha pri príprave a poskytovaní 

ďalšej podpory na zabezpečenie hladkého 

fungovania riadiacej rady; 

 g) pomáha orgánu BEREC pri verejných 

konzultáciách. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   293 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 c (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2c 

 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, na 

žiadosť Komisie alebo na žiadosť aspoň 

jednej tretiny členov rady sa zvolávajú aj 

mimoriadne zasadnutia. Predseda stanoví 

a zverejní program zasadnutí. 

 2.  Tam, kde je to vhodné na 

zabezpečenie nezávislosti orgánu BEREC, 

alebo s cieľom zabrániť akémukoľvek 

konfliktu záujmov, predseda môže 

rozhodnúť o tom, že o niektorých 

položkách sa bude rokovať v 

neprítomnosti pozorovateľov. 

 3.  Rada regulačných orgánov prijíma 

rozhodnutia dvojtretinovou 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. 

 4.  Rada regulačných orgánov 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 
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v naliehavých prípadoch a iné praktické 

opatrenia pre fungovanie rady 

regulačných orgánov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

(Pozri znenie článku 4 ods. 6, článku 4 ods. 9 a článku 4 ods. 10 nariadenia (ES) č. 

1211/2009.) 

 

Pozmeňujúci návrh   294 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 d (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2d 

 Úlohy rady regulačných orgánov 

 1. Rada regulačných orgánov plní úlohy 

orgánu BEREC uvedené v článku 2 

a prijíma všetky rozhodnutia, ktoré sa 

týkajú organizácie práce orgánu BEREC. 

 2. Rada regulačných orgánov môže prijať 

rozhodnutia jednomyseľne v mene 

orgánu BEREC, pokiaľ ide o ďalšie 

osobitné úlohy uvedené v článku 2 ods. 

2a. 

 3. 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. 

 4. Rada regulačných orgánov poskytne 

usmernenia Úradu BEREC, pokiaľ ide o 

jeho odbornú a administratívnu podporu 

pre orgán  BEREC. 

 5. 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 
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ktorý sa pracovný program vzťahuje. 

Rada regulačných orgánov postúpi ročný 

pracovný program Európskemu 

parlamentu, Rade a Komisii hneď, ako ho 

prijme. 

 6. Rada regulačných orgánov prijme 

výročnú správu o činnosti orgánu BEREC 

a predloží ju Európskemu parlamentu, 

Rade, Komisii, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

každý rok do 15. júna. 

 7. 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. 

Or. en 

Odôvodnenie 

(Pozri znenie článku 5 ods. 1, 3, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1211/2009.) 

 

Pozmeňujúci návrh   295 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 e (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2e 

 Kontaktná sieť 

 1. Kontaktná sieť je zložená zo zástupcov 

NRO z členských štátov a zo zástupcov 

Komisie, Úradu BEREC a regulačných 

orgánov z tretích krajín.. 

 2. Kontaktná sieť pomáha rade 

regulačných orgánov pri plnení jej úloh, 

predovšetkým uskutočňovaním 

nevyhnutných príprav na zasadnutia rady 
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regulačných orgánov, ako je spracovanie 

dokumentov vypracovaných v rámci 

pracovných skupín. 

 3. Rada regulačných orgánov prijme 

rokovací poriadok, v ktorom sa stanovia 

praktické opatrenia týkajúce sa 

fungovania kontaktnej siete. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   296 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 f (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2f 

 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. Na práci pracovných skupín sa 

takisto podieľajú zástupcovia Komisie, 

Úradu BEREC a regulačných orgánov 

tretích krajín. 

 Rada regulačných orgánov môže prizvať 

jednotlivých expertov uznaných za 

kompetentných v príslušnej oblasti, aby sa 

v jednotlivých prípadoch zapojili do 

pracovných skupín. 

 3.  Tam, kde je to vhodné na 

zabezpečenie nezávislosti orgánu BEREC, 

alebo s cieľom zabrániť konfliktu 

záujmov, spolupredsedovia môžu 

rozhodnúť o tom, že o niektorých 

položkách sa bude rokovať v 

neprítomnosti expertov Komisie, 
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regulačných orgánov tretích krajín a 

ďalších prizvaných subjektov. 

 4.  Rada regulačných orgánov 

vymenuje dvoch spolupredsedov z rôznych 

NRO pre každú pracovnú skupinu, pokiaľ 

si to výnimočné a dočasné okolností 

nevyžadujú inak. 

 5.  Rada regulačných orgánov prijme 

rokovací poriadok, v ktorom sa stanovia 

praktické opatrenia týkajúce sa 

fungovania pracovných skupín. 

Or. en 

Odôvodnenie 

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 10 – pracovné skupiny.) 

 

Pozmeňujúci návrh   297 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 g (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2g 

 Úlohy Úradu BEREC 

 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 orgánu BEREC stanovených 

v článku 2; 

 c) na základe týchto údajov pravidelne 

vytvára návrhy správ o konkrétnych 

aspektoch rozvoja európskeho 

telekomunikačného trhu, napríklad 

správy o roamingu a o hodnotiacich 

kritériách, predkladané orgánu BEREC; 
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 d) rozširuje medzi NRO najlepšie 

regulačné postupy v súlade s článkom 2 

ods. 1 písm. ad); 

 e) pomáha pri príprave a inej podpore na 

zabezpečenie hladkého fungovania rady 

regulačných orgánov, kontaktnej siete a 

pracovných skupín. 

 f) zúčastňuje sa na technickej činnosti 

pracovných skupín na základe 

rozhodnutia ich spolupredsedov; 

 g) pomáha pri príprave a poskytovaní 

ďalšej podpory na zabezpečenie hladkého 

fungovania riadiacej rady; 

 h) pomáha orgánu BEREC pri verejných 

konzultáciách. 

Or. en 

Odôvodnenie 

(Pozri znenie článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1211/2009.) 

 

Pozmeňujúci návrh   298 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva 

povinnosti stanovené v článku 9; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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- výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva 

povinnosti stanovené v článku 9; 

– generálny tajomník, ktorý 

vykonáva povinnosti stanovené v článku 9; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva 

povinnosti stanovené v článku 9; 

– riaditeľ, ktorý vykonáva povinnosti 

stanovené v článku 9; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   301 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- pracovné skupiny; – expertné pracovné skupiny; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- odvolacia rada. vypúšťa sa 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu 

každého členského štátu a dvoch zástupcov 

Komisie, pričom všetci majú hlasovacie 

právo. Každý NRO je zodpovedný za 

vymenovanie svojho zástupcu spomedzi 

vedúceho alebo členov kolektívneho 

orgánu NRO. 

Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu 

každého členského štátu, pričom všetci 

majú hlasovacie právo. Každý NRO je 

zodpovedný za vymenovanie svojho 

zástupcu spomedzi vedúceho alebo členov 

kolektívneho orgánu NRO. Zástupcovia 

Komisia sa zúčastňujú na rokovaniach 

s právom hlasovať o administratívnych 

záležitostiach a bez práva hlasovať 

o regulačných záležitostiach uvedených 

v článku 2. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zaručenie nezávislosti orgánu BEREC znamená, že nežiada ani neprijíma pokyny od vlády či 

inej výkonnej moci. Riadiacu radu orgánu BEREC by mali tvoriť len zástupcovia nezávislých 

orgánov, pričom Komisia má právo podieľať sa na činnostiach a zúčastňovať sa na 

zasadnutiach rady s hlasovacím právom obmedzeným na administratívne záležitosti. 

 

Pozmeňujúci návrh   304 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu 

každého členského štátu a dvoch zástupcov 

Komisie, pričom všetci majú hlasovacie 

právo. Každý NRO je zodpovedný za 

vymenovanie svojho zástupcu spomedzi 

vedúceho alebo členov kolektívneho 

orgánu NRO. 

Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu 

každého členského štátu a jedného 

zástupcu Komisie bez hlasovacieho práva. 

Každý NRO je zodpovedný za 

vymenovanie svojho zástupcu spomedzi 

vedúceho alebo členov kolektívneho 
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orgánu NRO. Komisia je zastúpená na 

primeranej úrovni. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu 

každého členského štátu a dvoch zástupcov 

Komisie, pričom všetci majú hlasovacie 

právo. Každý NRO je zodpovedný za 

vymenovanie svojho zástupcu spomedzi 

vedúceho alebo členov kolektívneho 

orgánu NRO. 

Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu 

každého členského štátu, pričom všetci 

majú hlasovacie právo. Každý NRO je 

zodpovedný za vymenovanie svojho 

zástupcu spomedzi vedúceho alebo členov 

kolektívneho orgánu NRO. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   306 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu 

každého členského štátu a dvoch zástupcov 

Komisie, pričom všetci majú hlasovacie 

právo. Každý NRO je zodpovedný za 

vymenovanie svojho zástupcu spomedzi 

vedúceho alebo členov kolektívneho 

orgánu NRO. 

Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu 

každého členského štátu a jedného 

zástupcu Komisie, pričom všetci majú 

hlasovacie právo. Každý NRO je 

zodpovedný za vymenovanie svojho 

zástupcu spomedzi vedúceho alebo členov 

kolektívneho orgánu NRO. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   307 
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Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu 

každého členského štátu a dvoch zástupcov 

Komisie, pričom všetci majú hlasovacie 

právo. Každý NRO je zodpovedný za 

vymenovanie svojho zástupcu spomedzi 

vedúceho alebo členov kolektívneho 

orgánu NRO. 

Riadiaca rada sa skladá z jedného zástupcu 

každého členského štátu a jedného 

zástupcu Komisie, pričom všetci majú 

hlasovacie právo. Každý NRO je 

zodpovedný za vymenovanie svojho 

zástupcu spomedzi vedúceho alebo členov 

kolektívneho orgánu NRO. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   308 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. NRO zo štátov Európskeho 

hospodárskeho priestoru (EHP) a zo 

štátov, ktoré sú kandidátmi na pristúpenie 

k Európskej únii, majú štatút 

pozorovateľa a sú zastúpené na 

primeranej úrovni. Orgán BEREC môže 

na svoje zasadnutia pozývať iných 

odborníkov a pozorovateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   309 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 4a. Členovia riadiacej rady konajú na 

základe objektívnych skutočností, 

v záujme Únie a snažia sa o zníženie 

rozdrobenosti trhu s cieľom vytvoriť 

jednotný telekomunikačný trh. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Zoznam členov riadiacej rady sa 

zverejní spoločne s ich vyhlásením 

o záujme. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   311 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Riadiaca rada: 1. Riadiaca rada je zodpovedná za 

plnenie úloh orgánu BEREC stanovených 

v článku 2, pričom na ten účel prijíma 

akékoľvek potrebné rozhodnutia 

a poskytuje usmernenia výkonnému 

riaditeľovi. Pritom sa spolieha aj na 

prácu pracovných skupín. Riadiaca rada: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) určuje všeobecné smerovanie 

činností orgánu BEREC a každý rok 

dvojtretinovou väčšinou hlasov členov s 

hlasovacím právom prijíma jednotný 

programový dokument orgánu BEREC s 

ohľadom na stanovisko Komisie a v súlade 

s článkom 15; 

a) určuje všeobecné smerovanie 

činností orgánu BEREC a každý rok 

jednomyseľným rozhodnutím členov s 

hlasovacím právom prijíma jednotný 

programový dokument orgánu BEREC s 

ohľadom na stanovisko Komisie a v súlade 

s článkom 15; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) dvojtretinovou väčšinou hlasov 

členov s hlasovacím právom prijíma ročný 

rozpočet orgánu BEREC a plní ďalšie 

funkcie v súvislosti s rozpočtom orgánu 

BEREC podľa kapitoly III; 

b) jednomyseľným rozhodnutím 

členov s hlasovacím právom prijíma ročný 

rozpočet orgánu BEREC a plní ďalšie 

funkcie v súvislosti s rozpočtom orgánu 

BEREC podľa kapitoly III; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) prijíma a vyhodnocuje 

konsolidovanú výročnú správu o činnosti 

orgánu BEREC a do 1. júla každého roka 

zasiela správu i jej vyhodnotenie 

Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a 

c) prijíma a vyhodnocuje 

konsolidovanú výročnú správu o činnosti 

orgánu BEREC a do 1. júla každého roka 

zasiela správu i jej vyhodnotenie 

Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a 
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Dvoru audítorov. Konsolidovaná výročná 

správa o činnosti sa zverejňuje; 

Dvoru audítorov. Výročnú správu 

o činnosti orgánu BEREC predkladá 

Parlamentu a Rade výkonný riaditeľ na 

verejnom zasadnutí. Konsolidovaná 

výročná správa o činnosti sa zverejňuje; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   315 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno m 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

m) vymenúva výkonného riaditeľa a v 

prípade potreby predlžuje jeho funkčné 

obdobie alebo ho odvoláva z funkcie v 

súlade s článkom 22; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno m 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

m) vymenúva výkonného riaditeľa a v 

prípade potreby predlžuje jeho funkčné 

obdobie alebo ho odvoláva z funkcie v 

súlade s článkom 22; 

m) vymenúva generálneho tajomníka 

a v prípade potreby predlžuje jeho funkčné 

obdobie alebo ho odvoláva z funkcie v 

súlade s článkom 22; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 



 

PE602.937v01-00 92/146 AM\1122719SK.docx 

SK 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno n 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

n) vymenúva účtovníka 

podliehajúceho služobnému poriadku a 

podmienkam zamestnávania ostatných 

zamestnancov, ktorý je pri vykonávaní 

svojich povinností úplne nezávislý. orgán 

BEREC môže za svojho účtovníka 

vymenovať účtovníka Komisie; 

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; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno o 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

o) vymenúva členov odvolacích rád; vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   319 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, 

riadiaca rada môže na základe 

rozhodnutia dočasne pozastaviť 

delegovanie právomocí menovacieho 

orgánu na výkonného riaditeľa a na 

subjekty, ktorým ďalej delegoval 

právomoc, a tieto právomoci vykonávať 

sama alebo ich delegovať na jedného zo 

vypúšťa sa 
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svojich členov alebo na zamestnanca, 

ktorý nie je výkonným riaditeľom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   320 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Funkčné obdobie predsedu a 

podpredsedu trvá štyri roky, s výnimkou 

prvého funkčného obdobia podpredsedu, 

ktorý je zvolený po nadobudnutí účinnosti 

tohto nariadenia, ktoré trvá dva roky. Ich 

funkčné obdobie sa môže jedenkrát 

obnoviť. 

3. Funkčné obdobie predsedu a 

podpredsedu trvá jeden rok. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   321 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Funkčné obdobie predsedu a 

podpredsedu trvá štyri roky, s výnimkou 

prvého funkčného obdobia podpredsedu, 

ktorý je zvolený po nadobudnutí účinnosti 

tohto nariadenia, ktoré trvá dva roky. Ich 

funkčné obdobie sa môže jedenkrát 

obnoviť. 

3. Funkčné obdobie predsedu a 

podpredsedu trvá jeden rok, s výnimkou 

prvého funkčného obdobia podpredsedu, 

ktorý je zvolený po nadobudnutí účinnosti 

tohto nariadenia, ktoré trvá šesť mesiacov. 

Ich funkčné obdobie nemožno 

bezprostredne obnoviť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   322 
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Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci riadiacej rady, predseda 

a podpredseda sú pri plnení svojich úloh 

nestranní a neprijímajú pokyny od žiadnej 

inštitúcie, vlády, NRO, osoby či orgánu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   323 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b. Predseda podáva Európskemu 

parlamentu na vyzvanie správu 

o výsledkoch orgánu BEREC. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   324 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ orgánu BEREC 

sa zúčastňuje na rokovaniach bez 

hlasovacieho práva. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 



 

AM\1122719SK.docx 95/146 PE602.937v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ orgánu BEREC 

sa zúčastňuje na rokovaniach bez 

hlasovacieho práva. 

2. Generálny tajomník orgánu 

BEREC sa zúčastňuje na rokovaniach bez 

hlasovacieho práva. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

ustanovenia článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a 

článku 22 ods. 8, riadiaca rada prijíma 

rozhodnutia väčšinou hlasov členov s 

hlasovacím právom. 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

ustanovenia článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a 

článku 22 ods. 8, riadiaca rada prijíma 

rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou 

hlasov členov s hlasovacím právom. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   327 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výkonný riaditeľ sa na hlasovaní 

nezúčastňuje. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výkonný riaditeľ sa na hlasovaní 

nezúčastňuje. 

4. Generálny tajomník sa na 

hlasovaní nezúčastňuje. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výkonný riaditeľ sa na hlasovaní 

nezúčastňuje. 

4. Riaditeľ sa na hlasovaní 

nezúčastňuje. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 8a 

 Nezávislosť 

 1. Pri plnení úloh, ktoré boli členom 

riadiacej rady 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 národných 

regulačných orgánov, členovia riadiacej 
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rady nežiadajú ani neprijímajú pokyny od 

inštitúcií a orgánov Únie, od žiadnej vlády 

členského štátu alebo od akéhokoľvek 

iného verejného či súkromného subjektu. 

Členovia rady predovšetkým plnia úlohy, 

ktoré im boli zverené, bez nenáležitých 

politických vplyvov a obchodných 

zásahov, ktoré by mali vplyv na ich 

osobnú nezávislosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   331 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – oddiel 2 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

výkonný riaditeľ Administratívny výbor 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – oddiel 2 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

VÝKONNÝ RIADITEĽ GENERÁLNY TAJOMNÍK 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – oddiel 2 – názov 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

VÝKONNÝ RIADITEĽ RIADITEĽ 

 (Týmto pozmeňujúcim návrhom sa pojem 

„výkonný riaditeľ“ nahrádza v celom texte 

pojmom „riaditeľ“.) 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Povinnosti výkonného riaditeľa Povinnosti generálneho tajomníka 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   335 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Povinnosti výkonného riaditeľa Úlohy administratívneho výboru 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   336 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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1. Orgán BEREC riadi výkonný 

riaditeľ. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá 

riadiacej rade. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   337 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Orgán BEREC riadi výkonný 

riaditeľ. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá 

riadiacej rade. 

1. Výkonný riaditeľ má na starosti 

riadenie agentúry a pomáha pri príprave 

práce riadiacej rady. Výkonný riaditeľ sa 

zodpovedá riadiacej rade. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Orgán BEREC riadi výkonný 

riaditeľ. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá 

riadiacej rade. 

1. Generálny tajomník zaisťuje 

administratívne riadenie orgánu BEREC. 

Generálny tajomník sa zodpovedá 

riadiacej rade. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   339 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 a (nový) 

 



 

PE602.937v01-00 100/146 AM\1122719SK.docx 

SK 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Administratívny výbor mutatis 

mutandis nadväzuje na činnosť Úradu 

BEREC. Na základe usmernení riadiacej 

rady administratívny výbor poskytuje 

orgánu BEREC administratívne 

a podporné služby vymedzené v odseku 5 

tohto článku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   340 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci Komisie a správnej rady, je 

výkonný riaditeľ pri výkone svojich 

povinností nezávislý a nesmie žiadať ani 

prijímať pokyny od žiadnej vlády, 

inštitúcie, osoby ani orgánu. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci Komisie a riadiacej rady, je 

administratívny výbor, a najmä jeho 

predseda, pri výkone svojich povinností 

nezávislý a nesmie žiadať ani prijímať 

pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, osoby 

ani orgánu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   341 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci Komisie a správnej rady, je 

výkonný riaditeľ pri výkone svojich 

povinností nezávislý a nesmie žiadať ani 

prijímať pokyny od žiadnej vlády, 

inštitúcie, osoby ani orgánu. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci Komisie a riadiacej rady, je 

výkonný riaditeľ pri výkone svojich 

povinností nezávislý a nesmie prijímať 

pokyny od žiadnej inštitúcie, vlády, NRO, 

osoby ani orgánu. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci Komisie a správnej rady, je 

výkonný riaditeľ pri výkone svojich 

povinností nezávislý a nesmie žiadať ani 

prijímať pokyny od žiadnej vlády, 

inštitúcie, osoby ani orgánu. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci riadiacej rady, je generálny 

tajomník pri výkone svojich povinností 

nezávislý a nesmie žiadať ani prijímať 

pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, osoby 

ani orgánu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   343 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ podáva 

Európskemu parlamentu na vyzvanie 

správu o plnení svojich povinností. Rada 

môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby 

podal správu o plnení svojich povinností. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   344 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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3. Výkonný riaditeľ podáva 

Európskemu parlamentu na vyzvanie 

správu o plnení svojich povinností. Rada 

môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby 

podal správu o plnení svojich povinností. 

3. Výkonný riaditeľ podáva 

Európskemu parlamentu a Rade na 

vyzvanie správu o výsledkoch orgánu 

BEREC. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ podáva 

Európskemu parlamentu na vyzvanie 

správu o plnení svojich povinností. Rada 

môže vyzvať výkonného riaditeľa, aby 

podal správu o plnení svojich povinností. 

3. Generálny tajomník podáva 

Európskemu parlamentu na vyzvanie 

správu o plnení svojich povinností. Rada 

môže vyzvať generálneho tajomníka, aby 

podal správu o plnení svojich povinností. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   346 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výkonný riaditeľ je právnym 

zástupcom orgánu BEREC. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výkonný riaditeľ je právnym 

zástupcom orgánu BEREC. 

vypúšťa sa 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výkonný riaditeľ je právnym 

zástupcom orgánu BEREC. 

4. Generálny tajomník je právnym 

zástupcom orgánu BEREC. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   349 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výkonný riaditeľ je právnym 

zástupcom orgánu BEREC. 

4. Riaditeľ je právnym zástupcom 

Úradu BEREC. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   350 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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5. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za 

plnenie úloh orgánu BEREC. Výkonný 

riaditeľ je zodpovedný najmä za: 

5. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za 

plnenie úloh orgánu BEREC podľa 

usmernení riadiacej rady. Výkonný 

riaditeľ je zodpovedný najmä za: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   351 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za 

plnenie úloh orgánu BEREC. Výkonný 

riaditeľ je zodpovedný najmä za: 

5. Administratívny výbor je 

zodpovedný za administratívnu prípravu a 

plnenie úloh orgánu BEREC. Je 

zodpovedný najmä za: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ je zodpovedný za 

plnenie úloh orgánu BEREC. Výkonný 

riaditeľ je zodpovedný najmä za: 

5. Generálny tajomník je zodpovedný 

za plnenie úloh orgánu BEREC. Generálny 

tajomník je zodpovedný najmä za: 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) prípravu jednotného programového 

dokumentu a jeho predloženie riadiacej 

rade; 

c) prípravu jednotného programového 

dokumentu, koordinovanú s NRO, a jeho 

predloženie riadiacej rade;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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 

dvakrát do roka a pravidelných správ 
riadiacej rade; 

f) prípravu akčného plánu 

nadväzujúceho na závery správ o internom 

alebo externom audite a hodnotení, resp. v 

nadväznosti na vyšetrovania úradu OLAF, 

a predkladanie pravidelných správ o 

pokroku riadiacej rade; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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 

dvakrát do roka a pravidelných správ 

riadiacej rade; 

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 

raz do roka a pravidelných správ riadiacej 

rade; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – písmeno g 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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;  

g) uplatňovanie preventívnych 

opatrení proti podvodom, korupcii a 

akýmkoľvek iným nezákonným 

činnostiam, účinné kontroly a vymáhanie 

neoprávnene vyplatených súm v prípadoch, 

keď sú zistené nezrovnalosti;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj 

za rozhodnutie, či je potrebné na účely 

efektívneho a účinného plnenia úloh 

orgánu BEREC umiestniť jedného alebo 

viacerých zamestnancov v jednom alebo 

viacerých členských štátoch. Rozhodnutie 

o zriadení miestnej kancelárie si vyžaduje 

predchádzajúci súhlas Komisie, 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. 

vypúšťa sa 



 

AM\1122719SK.docx 107/146 PE602.937v01-00 

 SK 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj 

za rozhodnutie, či je potrebné na účely 

efektívneho a účinného plnenia úloh 

orgánu BEREC umiestniť jedného alebo 

viacerých zamestnancov v jednom alebo 

viacerých členských štátoch. Rozhodnutie 

o zriadení miestnej kancelárie si vyžaduje 

predchádzajúci súhlas Komisie, 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. 

vypúšťa sa 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   359 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj 

za rozhodnutie, či je potrebné na účely 

efektívneho a účinného plnenia úloh 

orgánu BEREC umiestniť jedného alebo 

viacerých zamestnancov v jednom alebo 

viacerých členských štátoch. Rozhodnutie 

o zriadení miestnej kancelárie si vyžaduje 

predchádzajúci súhlas Komisie, riadiacej 

rady a príslušných členských štátov. V 

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 



 

PE602.937v01-00 108/146 AM\1122719SK.docx 

SK 

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. 

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. Takéto 

rozhodnutie si vyžaduje, aby sa jeho vplyv 

z hľadiska prideleného počtu pracovníkov 

a rozpočtu vopred začlenil do viacročného 

plánu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   360 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Výkonný riaditeľ je zodpovedný aj 

za rozhodnutie, či je potrebné na účely 

efektívneho a účinného plnenia úloh 

orgánu BEREC umiestniť jedného alebo 

viacerých zamestnancov v jednom alebo 

viacerých členských štátoch. Rozhodnutie 

o zriadení miestnej kancelárie si vyžaduje 

predchádzajúci súhlas Komisie, 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. 

6. Administratívny výbor je 

zodpovedný aj za návrh na umiestnenie 

jedného alebo viacerých zamestnancov 

v jednom alebo viacerých členských 

štátov, a to na účely efektívneho a 

účinného plnenia úloh orgánu BEREC. 

Rozhodnutie o zriadení miestnej kancelárie 

si vyžaduje predchádzajúci súhlas Komisie, 

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. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   361 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – oddiel 3 – názov 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

pracovné skupiny Expertné pracovné skupiny 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   362 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V odôvodnených prípadoch a 

najmä v záujme vykonávania pracovného 

programu orgánu BEREC môže riadiaca 

rada zriadiť potrebné pracovné skupiny. 

1. V odôvodnených prípadoch a 

najmä v záujme vykonávania pracovného 

programu orgánu BEREC môže riadiaca 

rada zriadiť potrebné expertné pracovné 

skupiny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   363 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riadiaca rada vymenuje členov 

pracovných skupín, do ktorých sa môžu 

zapojiť experti z NRO, Komisie, 

zamestnanci orgánu BEREC a NRO tretích 

krajín zúčastňujúcich sa na práci orgánu 

BEREC. 

Riadiaca rada vymenuje členov expertných 

pracovných skupín, ktorých sa môžu 

zúčastňovať experti z NRO, Komisie, 

zamestnanci orgánu BEREC a NRO tretích 

krajín zúčastňujúcich sa na práci orgánu 

BEREC. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riadiaca rada vymenuje členov 

pracovných skupín, do ktorých sa môžu 

zapojiť experti z NRO, Komisie, 

zamestnanci orgánu BEREC a NRO tretích 

krajín zúčastňujúcich sa na práci orgánu 

BEREC. 

Riadiaca rada vymenuje členov 

pracovných skupín, do ktorých sa môžu 

zapojiť experti z NRO, zamestnanci orgánu 

BEREC a NRO tretích krajín 

zúčastňujúcich sa na práci orgánu BEREC. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o pracovné skupiny, ktoré sa 

zriadili na plnenie úloh uvedených v 

článku 2 ods. 1 písm. d) tretej zarážke, ich 

členovia sa vymenujú zo zoznamov 

kvalifikovaných odborníkov, ktoré poskytli 

NRO, Komisia a výkonný riaditeľ. 

Pokiaľ ide o pracovné skupiny, ktoré sa 

zriadili na plnenie úloh uvedených v 

článku 2 ods. 1 písm. d) tretej zarážke, ich 

členovia sa vymenujú zo zoznamov 

kvalifikovaných odborníkov, ktoré poskytli 

NRO. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   366 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o pracovné skupiny, ktoré sa 

zriadili na plnenie úloh uvedených v 

článku 2 ods. 1 písm. d) tretej zarážke, ich 

členovia sa vymenujú zo zoznamov 

Pokiaľ ide o pracovné skupiny, ktoré sa 

zriadili na plnenie úloh uvedených v 

článku 2 ods. 1 písm. d) tretej zarážke, ich 

členovia sa vymenujú zo zoznamov 
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kvalifikovaných odborníkov, ktoré poskytli 

NRO, Komisia a výkonný riaditeľ. 

kvalifikovaných odborníkov, ktoré poskytli 

NRO a Komisia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o pracovné skupiny, ktoré sa 

zriadili na plnenie úloh uvedených v 

článku 2 ods. 1 písm. d) druhej zarážke, ich 

členovia sa vymenujú výlučne zo 

zoznamov kvalifikovaných odborníkov, 

ktoré poskytli NRO a výkonný riaditeľ. 

Pokiaľ ide o pracovné skupiny, ktoré sa 

zriadili na plnenie úloh uvedených v 

článku 2 ods. 1 písm. d) druhej zarážke, ich 

členovia sa vymenujú výlučne zo 

zoznamov kvalifikovaných odborníkov, 

ktoré poskytli NRO. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   368 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o pracovné skupiny, ktoré sa 

zriadili na plnenie úloh uvedených v 

článku 2 ods. 1 písm. d) druhej zarážke, ich 

členovia sa vymenujú výlučne zo 

zoznamov kvalifikovaných odborníkov, 

ktoré poskytli NRO a výkonný riaditeľ. 

Pokiaľ ide o pracovné skupiny, ktoré sa 

zriadili na plnenie úloh uvedených v 

článku 2 ods. 1 písm. d) druhej zarážke, ich 

členovia sa vymenujú výlučne zo 

zoznamov kvalifikovaných odborníkov, 

ktoré poskytli NRO. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Pracovné skupiny koordinuje a 

moderuje člen personálu orgánu BEREC, 

ktorý sa určí v súlade s vnútorným 

rokovacím poriadkom. 

3. Pracovné skupiny koordinuje a 

moderuje člen NRO, ktorý sa určí v súlade 

s vnútorným rokovacím poriadkom. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   370 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Orgán BEREC poskytuje 

pracovným skupinám podporu. 

5. Orgán BEREC poskytuje 

pracovným skupinám administratívnu aj 

obsahovú podporu.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 11 vypúšťa sa 

Zriadenie a zloženie odvolacej rady  

1. Orgán BEREC zriadi odvolaciu radu.  

2. Odvolacia rada sa skladá z predsedu a 

dvoch ďalších členov. Každý člen 

odvolacej rady musí mať náhradníka. 

Náhradník zastupuje člena odvolacej rady 

v čase jeho neprítomnosti. 
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3. Predsedu, ostatných členov a ich 

náhradníkov vymenúva riadiaca rada zo 

zoznamu kvalifikovaných kandidátov, 

ktorý zostavila Komisia. 

 

4. Keď sa odvolacia rada domnieva, že si 

to vyžaduje povaha odvolania, môže 

požiadať riadiacu radu o vymenovanie 

dvoch ďalších členov a ich náhradníkov 

zo zoznamu uvedeného v odseku 3. 

 

5. Komisia na návrh orgánu BEREC 

stanovuje rokovací poriadok odvolacej 

rady po konzultáciách s riadiacou radou a 

v súlade s postupom uvedeným v článku 

36 ods. 2. 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   372 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Predsedu, ostatných členov a ich 

náhradníkov vymenúva riadiaca rada zo 

zoznamu kvalifikovaných kandidátov, 

ktorý zostavila Komisia. 

3. Predsedu, ostatných členov a ich 

náhradníkov vymenúva riadiaca rada zo 

zoznamu kvalifikovaných kandidátov, 

ktorý predložil predseda riadiacej rady. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   373 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Komisia na návrh orgánu BEREC 

stanovuje rokovací poriadok odvolacej 

rady po konzultáciách s riadiacou radou a 

5. Rokovací poriadok odvolacej rady 

stanovuje riadiaca rada.  
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v súlade s postupom uvedeným v článku 

36 ods. 2.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 12 vypúšťa sa 

Členovia odvolacej rady  

1. Funkčné obdobie členov a náhradníkov 

odvolacej rady trvá štyri roky. Ich funkčné 

obdobie môže riadiaca rada na návrh 

Komisie predĺžiť o ďalšie štvorročné 

obdobia. 

 

2. Členovia odvolacej rady sú nezávislí a 

nesmú vykonávať žiadne iné úlohy v 

rámci orgánu BEREC. Nesmú požadovať 

ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani 

akéhokoľvek iného orgánu. 

 

3. Členovia odvolacej rady nesmú byť v 

priebehu svojho funkčného obdobia 

zbavení funkcie ani vylúčení zo zoznamu 

kvalifikovaných kandidátov, pokiaľ na to 

nie sú vážne dôvody a pokiaľ o tom 

nerozhodne riadiaca rada na návrh 

Komisie. 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Článok 13 vypúšťa sa 

Vylúčenie a námietky  

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 

odvolacích 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. Žiadna 

námietka sa nemôže zakladať na štátnej 

príslušnosti členov. 

 

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. 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Článok 14 vypúšťa sa 

Rozhodnutia, proti ktorým sa možno 

odvolať 

 

1. Na odvolacej rade je možné odvolať sa 

proti rozhodnutiam, ktoré prijal orgán 

BEREC podľa článku 2 ods. 1 písm. b). 

 

Ktorákoľvek fyzická alebo právnická 

osoba vrátane NRO sa môže odvolať proti 

rozhodnutiu podľa tohto odseku, ktoré je 

určené tejto osobe, alebo proti 

rozhodnutiu, ktoré je síce určené inej 

osobe, avšak priamo a individuálne sa 

týka tejto osoby. 

 

2. Odvolanie podané podľa odseku 1 

nemá odkladný účinok. Odvolacia rada 

však môže pozastaviť uplatňovanie 

rozhodnutia, voči ktorému sa podalo 

odvolanie. 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Kapitola 3 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ZOSTAVOVANIE A ŠTRUKTÚRA 

ROZPOČTU 

ZOSTAVOVANIE A ŠTRUKTÚRA 

ROZPOČTU ÚRADU BEREC 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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1.  Výkonný riaditeľ 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 

Komisiou38. 

Generálny tajomník každoročne vypracuje 

návrh programového dokumentu, ktorý 

obsahuje ročné a viacročné plánovanie 

(ďalej len „jednotný programový 

dokument“). 

__________________  

38 Oznámenie Komisie o usmerneniach 

pre programový dokument pre 

decentralizované agentúry a vzor 

konsolidovaných výročných správ 

o činnosti pre decentralizované agentúry 

[C(2014) 9641]. 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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. 

Riadiaca rada následne prijme jednotný 

programový dokument. Postúpi ho 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii 

spolu s prípadnou neskôr aktualizovanou 

verziou tohto dokumentu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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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 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. 

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 2e ods. 5 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. Akékoľvek dodatočné úlohy sa 

posudzujú s ohľadom na dostupné zdroje. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výkonný riaditeľ každý rok 

vypracúva predbežný návrh odhadov 

príjmov a výdavkov orgánu BEREC na 

nasledujúci rozpočtový rok vrátane plánu 

pracovných miest, a zasiela ho riadiacej 

rade. 

1. Riaditeľ každý rok vypracúva návrh 

odhadov príjmov a výdavkov Úradu 

BEREC na nasledujúci rozpočtový rok 

vrátane plánu pracovných miest, a zasiela 

ho riadiacej rade. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Riadiaca rada na základe tohto 

predbežného návrhu zostavuje návrh 

odhadu príjmov a výdavkov orgánu 

BEREC na nasledujúci rozpočtový rok. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ zasiela Komisii 

návrh odhadu príjmov a výdavkov orgánu 

BEREC každý rok do 31. januára. 

Informácie obsiahnuté v návrhu odhadu 

príjmov a výdavkov orgánu BEREC a v 

návrhu jednotného programového 

dokumentu, ako sa uvádza v článku 15 ods. 

1, musia byť konzistentné. 

3. Generálny tajomník zasiela Rade 

a členským štátom návrh odhadu príjmov a 

výdavkov orgánu BEREC každý rok do 31. 

januára. Informácie obsiahnuté v návrhu 

odhadu príjmov a výdavkov orgánu 

BEREC a v návrhu jednotného 

programového dokumentu, ako sa uvádza v 

článku 15 ods. 1, musia byť konzistentné. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia zašle návrh odhadu 

rozpočtovému orgánu spolu s návrhom 

všeobecného rozpočtu Únie. 

4. Rada zašle návrh odhadu 

rozpočtovému orgánu spolu s návrhom 

všeobecného rozpočtu Únie. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Za plnenie rozpočtu orgánu 

BEREC zodpovedá výkonný riaditeľ. 

1. Za plnenie rozpočtu orgánu 

BEREC zodpovedá generálny tajomník. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výkonný riaditeľ každý rok 

predkladá rozpočtovému orgánu všetky 

relevantné informácie o zisteniach, ktoré 

vyplynuli z postupov hodnotenia. 

2. Generálny tajomník každý rok 

predkladá rozpočtovému orgánu všetky 

relevantné informácie o zisteniach, ktoré 

vyplynuli z postupov hodnotenia. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Účtovník orgánu BEREC po 

doručení pripomienok Dvora audítorov k 

predbežnej účtovnej závierke orgánu 

BEREC vypracuje na vlastnú 

zodpovednosť konečnú účtovnú závierku 

orgánu BEREC. Výkonný riaditeľ 

predkladá konečnú účtovnú závierku na 

posúdenie riadiacej rade. 

3. Účtovník orgánu BEREC po 

doručení pripomienok Dvora audítorov k 

predbežnej účtovnej závierke orgánu 

BEREC vypracuje na vlastnú 

zodpovednosť konečnú účtovnú závierku 

orgánu BEREC. Generálny tajomník 

predkladá konečnú účtovnú závierku na 

posúdenie riadiacej rade. 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Výkonný riaditeľ zasiela do 1. júla 

po každom rozpočtovom roku konečnú 

účtovnú závierku spoločne so stanoviskom 

riadiacej rady Európskemu parlamentu, 

Rade, Komisii a Dvoru audítorov. 

5. Generálny tajomník zasiela do 1. 

júla po každom rozpočtovom roku konečnú 

účtovnú závierku spoločne so stanoviskom 

riadiacej rady Európskemu parlamentu, 

Rade, Komisii a Dvoru audítorov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Výkonný riaditeľ zasiela Dvoru 

audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 

30. septembra. Výkonný riaditeľ zasiela 

túto odpoveď aj riadiacej rade. 

7. Generálny tajomník zasiela Dvoru 

audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 

30. septembra. Generálny tajomník zasiela 

túto odpoveď aj riadiacej rade. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Výkonný riaditeľ predkladá 

Európskemu parlamentu na jeho žiadosť 

8. Generálny tajomník predkladá 

Európskemu parlamentu na jeho žiadosť 
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všetky informácie potrebné na 

bezproblémové uplatnenie postupu 

udelenia absolutória za daný rozpočtový 

rok, ako sa stanovuje v článku 165 ods. 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách39. 

všetky informácie potrebné na 

bezproblémové uplatnenie postupu 

udelenia absolutória za daný rozpočtový 

rok, ako sa stanovuje v článku 165 ods. 3 

nariadenia o rozpočtových pravidlách39. 

__________________ __________________ 

39 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). 

39 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). 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na 

orgán 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 

orgánu BEREC a Komisia s ňou vopred 

súhlasila. 

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na 

orgán BEREC, prijíma riadiaca rada. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   392 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Článok 22 vypúšťa sa 

Vymenovanie výkonného riaditeľa  

1. Výkonný riaditeľ pôsobí ako dočasný 

zamestnanec orgánu BEREC podľa 

článku 2 písm. a) podmienok 

zamestnávania ostatných zamestnancov. 

 

2. Výkonného riaditeľa vymenúva 

riadiaca rada zo zoznamu kandidátov 

navrhnutých Komisiou, a to na základe 

otvoreného a transparentného výberového 

konania. 

 

Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným 

riaditeľom zastupuje orgán BEREC 

predseda riadiacej rady. 

 

Kandidáta, ktorého vybrala riadiaca rada, 

možno pred vymenovaním vyzvať, aby sa 

vyjadril pred príslušným výborom 

Európskeho parlamentu a odpovedal na 

otázky jeho členov. 

 

3. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa 

je päť rokov. Na konci tohto obdobia 

Komisia vykoná posúdenie, v ktorom 

zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti 

výkonného riaditeľa a budúce úlohy a 

výzvy orgánu BEREC. 

 

4. Riadiaca rada konajúca na návrh 

Komisie, v ktorom sa zohľadňuje 

posúdenie uvedené v odseku 3, môže 

predĺžiť funkčné obdobie výkonného 

riaditeľa jedenkrát, a to najviac o päť 

rokov. 

 

5. Riadiaca rada informuje Európsky 

parlament o svojom úmysle predĺžiť 

funkčné obdobie výkonného riaditeľa. 

Výkonný riaditeľ môže byť do jedného 

mesiaca pred takýmto predĺžením 

funkčného obdobia vyzvaný, aby sa 

vyjadril pred príslušným výborom 

Parlamentu a odpovedal na otázky jeho 

členov. 

 

6. Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné 

obdobie bolo predĺžené, sa nesmie na 

konci celkového funkčného obdobia 
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zúčastniť na ďalšom výberovom konaní 

na to isté pracovné miesto. 

7. Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z 

funkcie len na základe rozhodnutia 

riadiacej rady konajúcej na návrh 

Komisie. 

 

8. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia o 

vymenovaní výkonného riaditeľa, 

predĺžení jeho funkčného obdobia alebo 

jeho odvolaní z funkcie na základe 

dvojtretinovej väčšiny svojich členov s 

hlasovacím právom. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výkonný riaditeľ pôsobí ako 

dočasný zamestnanec orgánu BEREC 

podľa článku 2 písm. a) podmienok 

zamestnávania ostatných zamestnancov. 

1. Generálny tajomník pôsobí ako 

dočasný zamestnanec orgánu BEREC 

podľa článku 2 písm. a) podmienok 

zamestnávania ostatných zamestnancov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca 

rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 

Komisiou, a to na základe otvoreného a 

transparentného výberového konania. 

Generálneho tajomníka vymenúva 

riadiaca rada zo zoznamu kandidátov 

navrhnutých Radou, a to jednomyseľným 

rozhodnutím. 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   395 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca 

rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 

Komisiou, a to na základe otvoreného a 

transparentného výberového konania. 

Výkonného riaditeľa vymenúva riadiaca 

rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 

predsedom, a to na základe otvoreného a 

transparentného výberového konania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným 

riaditeľom zastupuje orgán BEREC 

predseda riadiacej rady. 

Na účely uzatvorenia zmluvy 

s generálnym tajomníkom zastupuje orgán 

BEREC predseda riadiacej rady. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   397 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Kandidáta, ktorého vybrala riadiaca rada, 

možno pred vymenovaním vyzvať, aby sa 

vyjadril pred príslušným výborom 

Kandidát, ktorého vybrala riadiaca rada, sa 

pred vymenovaním vyjadrí pred 

príslušným výborom Európskeho 
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Európskeho parlamentu a odpovedal na 

otázky jeho členov. 

parlamentu a odpovie na otázky jeho 

členov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Funkčné obdobie výkonného 

riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto 

obdobia Komisia vykoná posúdenie, v 

ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov 

činnosti výkonného riaditeľa a budúce 

úlohy a výzvy orgánu BEREC. 

3. Funkčné obdobie generálneho 

tajomníka je päť rokov. Na konci tohto 

obdobia riadiaca rada vydá hodnotenie 

výsledkov činnosti generálneho 

tajomníka. Toto hodnotenie sa zasiela 

Rade a Európskemu parlamentu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   399 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Funkčné obdobie výkonného 

riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto 

obdobia Komisia vykoná posúdenie, v 

ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov 

činnosti výkonného riaditeľa a budúce 

úlohy a výzvy orgánu BEREC. 

3. Funkčné obdobie výkonného 

riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto 

obdobia predseda vykoná posúdenie, v 

ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov 

činnosti výkonného riaditeľa a budúce 

úlohy a výzvy orgánu BEREC. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Riadiaca rada konajúca na návrh 

Komisie, v ktorom sa zohľadňuje 
posúdenie uvedené v odseku 3, môže 

predĺžiť funkčné obdobie výkonného 

riaditeľa jedenkrát, a to najviac o päť 

rokov. 

4. Po konzultácii s Európskym 

parlamentom a Radou a zohľadňujúc 

posúdenie uvedené v odseku 3 môže 

riadiaca rada predĺžiť funkčné obdobie 

generálneho tajomníka jedenkrát, a to 

najviac o päť rokov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   401 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Riadiaca rada konajúca na návrh 

Komisie, v ktorom sa zohľadňuje 

posúdenie uvedené v odseku 3, môže 

predĺžiť funkčné obdobie výkonného 

riaditeľa jedenkrát, a to najviac o päť 

rokov. 

4. Riadiaca rada konajúca na návrh 

predsedu, v ktorom sa zohľadňuje 

posúdenie uvedené v odseku 3, môže 

predĺžiť funkčné obdobie výkonného 

riaditeľa jedenkrát, a to najviac o päť 

rokov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Riadiaca rada informuje Európsky 

parlament o svojom úmysle predĺžiť 

funkčné obdobie výkonného riaditeľa. 

Výkonný riaditeľ môže byť do jedného 

mesiaca pred takýmto predĺžením 

funkčného obdobia vyzvaný, aby sa 

5. Európsky parlament a Rada môžu 

v lehote dvoch mesiacov od získania 

hodnotenia uvedeného v odseku 3 vydať 

svoje stanovisko. Ak ho nevydajú, 

považuje sa toto stanovisko za kladné. 

Generálny tajomník môže byť v tejto 
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vyjadril pred príslušným výborom 

Parlamentu a odpovedal na otázky jeho 

členov. 

lehote vyzvaný, aby sa vyjadril pred 

príslušným výborom Parlamentu a 

odpovedal na otázky jeho členov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné 

obdobie bolo predĺžené, sa nesmie na konci 

celkového funkčného obdobia zúčastniť na 

ďalšom výberovom konaní na to isté 

pracovné miesto. 

6. Generálny tajomník, ktorého 

funkčné obdobie bolo predĺžené, sa nesmie 

na konci celkového funkčného obdobia 

zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na 

to isté pracovné miesto. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Výkonný riaditeľ môže byť 

odvolaný z funkcie len na základe 

rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na 

návrh Komisie. 

7. Generálny tajomník môže byť 

odvolaný z funkcie len na základe 

rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na 

návrh Rady alebo Európskeho 

parlamentu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   405 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 
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Článok 22 – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Výkonný riaditeľ môže byť 

odvolaný z funkcie len na základe 

rozhodnutia riadiacej rady konajúcej na 

návrh Komisie. 

7. Výkonný riaditeľ môže byť 

odvolaný z funkcie len na základe 

rozhodnutia riadiacej rady. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia o 

vymenovaní výkonného riaditeľa, 

predĺžení jeho funkčného obdobia alebo 

jeho odvolaní z funkcie na základe 

dvojtretinovej väčšiny svojich členov s 

hlasovacím právom. 

8. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia o 

vymenovaní generálneho tajomníka, 

predĺžení jeho funkčného obdobia alebo 

jeho odvolaní z funkcie jednomyseľným 

rozhodnutím svojich členov s hlasovacím 

právom. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Orgán BEREC je orgánom Únie. 

Má právnu subjektivitu. 

 

vypúšťa sa 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Orgán BEREC je orgánom Únie. 

Má právnu subjektivitu. 

1. Úrad BEREC je oficiálnym 

orgánom Únie. Má právnu subjektivitu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   409 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Orgán BEREC zastupuje jeho 

výkonný riaditeľ. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   410 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Orgán BEREC zastupuje jeho 

výkonný riaditeľ. 

3. Orgán BEREC právne zastupuje 

jeho výkonný riaditeľ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Orgán BEREC zastupuje jeho 

výkonný riaditeľ. 

3. Orgán BEREC zastupuje jeho 

generálny tajomník. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Orgán BEREC môže na tento účel a s 

predchádzajúcim schválením Komisiou 
stanoviť pracovné dojednania. Tieto 

dojednania nevytvárajú pre Úniu a jej 

členské štáty žiadne právne záväzky. 

Orgán BEREC môže na tento účel stanoviť 

pracovné dojednania. Tieto dojednania 

nevytvárajú pre Úniu a jej členské štáty 

žiadne právne záväzky. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   413 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Orgán BEREC je otvorený účasti 

regulačných orgánov tretích krajín 

príslušných v oblasti elektronických 

komunikácií, ktoré na tento účel uzatvorili 

dohody s Úniou. 

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. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   414 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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 

vrátane ustanovení o účasti na iniciatívach 

orgánu BEREC, finančných príspevkoch a 

zamestnancoch. Pokiaľ ide o otázky 

týkajúce sa zamestnancov, uvedené 

dojednania musia byť za každých okolností 

v súlade so služobným poriadkom. 

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, 

riadiacej rade a iných organizačných 

útvaroch orgánu BEREC a Úradu 

BEREC, 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. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   415 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 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 a všetkým zainteresovaným 

stranám poskytovali objektívne, 

spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, 

predovšetkým pokiaľ ide o výsledky ich 

práce. 
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 2. Orgán BEREC môže s podporou Úradu 

BEREC vykonávať komunikačné činnosti 

z vlastnej iniciatívy v rámci svojej 

pôsobnosti. Prideľovanie zdrojov v rámci 

rozpočtu Úradu BEREC na komunikačné 

činnosti nesmie byť na úkor účinného 

plnenia úloh orgánu BEREC uvedených v 

článku 2. 

 Komunikačné činnosti sa vykonávajú v 

súlade s príslušnými plánmi komunikácie 

a šírenia informácií, ktoré prijala riadiaca 

rada. 

Or. en 

Odôvodnenie 

(Pozri pozmeňujúci návrh k článku 27 ods. 3. Znenie textu, ktoré navrhuje Komisia, bolo 

mierne upravené.) 

 

Pozmeňujúci návrh   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členovia riadiacej rady, výkonný 

riaditeľ, členovia odvolacej rady, vyslaní 

národní experti, ostatní zamestnanci, 

ktorých nezamestnáva orgán BEREC, a 

experti, ktorí sa zúčastňujú v pracovných 

skupinách, musia dodržiavať požiadavky 

dôvernosti podľa článku 339 zmluvy, a to 

aj po skončení svojich funkcií. 

2. Členovia riadiacej rady, generálny 

tajomník, vyslaní národní experti, ostatní 

zamestnanci, ktorých nezamestnáva orgán 

BEREC, a experti, ktorí sa zúčastňujú v 

pracovných skupinách, musia dodržiavať 

požiadavky dôvernosti podľa článku 339 

zmluvy, a to aj po skončení svojich funkcií. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 4 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

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. 

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, a to s vopred udeleným 

súhlasom NRO dotknutej krajiny. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 4 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Orgán BEREC informuje príslušné NRO 

o žiadostiach v súlade s týmto odsekom. 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Orgán BEREC zriadi a riadi 

informačný a komunikačný systém 

s minimálne týmito spoločnými 

funkciami: 

 a) jednotné kontaktné miesto, 

prostredníctvom ktorého podnik 
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podliehajúci všeobecnému povoľovaniu 

podáva svoju žiadosť; 

 b) spoločná platforma na výmenu 

informácií, ktorá orgánu BEREC, 

Komisii a národným regulačným 

orgánom poskytuje informácie potrebné 

na spoločné vykonávanie právnych 

predpisov Únie; 

 c) systém včasného varovania schopný 

v skorom štádiu určiť potreby koordinácie 

rozhodnutí, ktoré majú prijať národné 

regulačné orgány. 

 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 najneskôr jeden rok po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   420 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 30 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 30a 

 Mechanizmus spolupráce 

 1. NRO uplatňujú v úzkej spolupráci 

cezhraničné prvky smernice a nariadenia 

2015/2120. 

 2. NRO si včas vymieňajú informácie 

súvisiace s vykonávaním cezhraničných 

prvkov smernice a pravidiel uvedených 

v článkoch 3 až 5 nariadenia 2015/2120. 

 3. Na tento účel NRO, ktorý zvažuje 

vyjadrenie formálnej pozície súvisiacej 

s vyššie uvedenými oblasťami, pred 
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vyjadrením tejto pozície riadne informuje 

orgán BEREC. Poskytne orgánu BEREC 

zhrnutie prípadu a v rámci aktuálnych 

možností naznačí možné regulačné 

varianty. 

 4. Na základe toho orgán BEREC zaistí, 

aby NRO konajúce v súvislosti 

s rovnakým typom praxe vykonávali svoje 

úlohy v úzkej spolupráci. Úrad BEREC 

poskytne na uľahčenie tejto spolupráce 

všetku potrebnú pomoc. 

 5. NRO si v rozsahu uvedenom v odseku 2 

môžu navzájom a s Komisiou vymieňať 

informácie potrebné na posúdenie 

prípadu, ktorým sa zaoberajú. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   421 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členovia riadiacej rady, výkonný riaditeľ, 

vyslaní národní experti a ostatní 

pracovníci, ktorí nie sú zamestnancami 

orgánu BEREC, vypracujú 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. 

Členovia riadiacej rady, ich náhradníci 

a pozorovatelia v riadiacej rade, rada 

regulačných orgánov, 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. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členovia riadiacej rady, výkonný riaditeľ, 

vyslaní národní experti a ostatní 

pracovníci, ktorí nie sú zamestnancami 

orgánu BEREC, vypracujú 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. 

Členovia riadiacej rady a ich náhradníci, 

členovia rady regulačných orgánov a ich 

náhradníci, riaditeľ, vyslaní národní 

experti a ostatní pracovníci, ktorí nie sú 

zamestnancami Úradu BEREC, vypracujú 

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. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členovia riadiacej rady, výkonný riaditeľ, 

vyslaní národní experti a ostatní 

pracovníci, ktorí nie sú zamestnancami 

orgánu BEREC, vypracujú 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. 

Členovia riadiacej rady, generálny 

tajomník, vyslaní národní experti a ostatní 

pracovníci, ktorí nie sú zamestnancami 

orgánu BEREC, vypracujú 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. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vyhlásenia musia byť presné a úplné, 

vyhotovené v písomnej forme a v prípade 

potreby aktualizované. Vyhlásenia o 

záujmoch, ktoré vypracovali členovia 

riadiacej rady a výkonný riaditeľ, sa 

zverejňujú. 

Vyhlásenia musia byť presné a úplné, 

vyhotovené v písomnej forme a v prípade 

potreby aktualizované. Vyhlásenia o 

záujmoch, ktoré vypracovali členovia 

riadiacej rady a generálny tajomník, sa 

zverejňujú. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členovia riadiacej rady, výkonný 

riaditeľ, vyslaní národní experti, ostatní 

pracovníci, ktorí nie sú zamestnancami 

orgánu BEREC a experti, ktorí sa 

zúčastňujú v pracovných skupinách, 

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. 

2. Členovia riadiacej rady a ich 

náhradníci, členovia rady regulačných 

orgánov a ich náhradníci, riaditeľ, vyslaní 

národní experti, ostatní pracovníci, ktorí 

nie sú zamestnancami Úradu BEREC, a 

experti, ktorí sa zúčastňujú v pracovných 

skupinách, 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. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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2. Členovia riadiacej rady, výkonný 

riaditeľ, vyslaní národní experti, ostatní 

pracovníci, ktorí nie sú zamestnancami 

orgánu BEREC a experti, ktorí sa 

zúčastňujú v pracovných skupinách, 

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. 

2. Členovia riadiacej rady, generálny 

tajomník, vyslaní národní experti, ostatní 

pracovníci, ktorí nie sú zamestnancami 

orgánu BEREC a experti, ktorí sa 

zúčastňujú v pracovných skupinách, 

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. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 36 vypúšťa sa 

Výbor  

1. Komisii pomáha výbor („Komunikačný 

výbor“). Uvedený výbor je výborom v 

zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 

182/2011. 

 

3. Ak sa má stanovisko výboru získať 

prostredníctvom písomného postupu, 

tento postup sa ukončí bez výsledku iba v 

prípade, ak tak v lehote na vydanie 

stanoviska rozhodne predseda výboru. 

 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   428 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 
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Článok 36 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisii pomáha výbor 

(„Komunikačný výbor“). Uvedený výbor 

je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 

182/2011. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   429 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 

182/2011. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   430 

Constanze Krehl 

 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa má stanovisko výboru získať 

prostredníctvom písomného postupu, 

tento postup sa ukončí bez výsledku iba v 

prípade, ak tak v lehote na vydanie 

stanoviska rozhodne predseda výboru. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   431 



 

AM\1122719SK.docx 141/146 PE602.937v01-00 

 SK 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Potrebné ustanovenia o poskytnutí 

sídla orgánu 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 výkonného 

riaditeľa, členov riadiacej rady, 

zamestnancov orgánu BEREC a členov ich 

rodín, sa vymedzia v dohode o sídle 

uzatvorenej medzi orgánom BEREC a 

členským štátom, v ktorom sa sídlo 

nachádza, po schválení riadiacou radou 

najneskôr dva roky po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia. 

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. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Potrebné ustanovenia o poskytnutí 

sídla orgánu 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 výkonného 

riaditeľa, členov riadiacej rady, 

zamestnancov orgánu BEREC a členov ich 

rodín, sa vymedzia v dohode o sídle 

uzatvorenej medzi orgánom BEREC a 

členským štátom, v ktorom sa sídlo 

nachádza, po schválení riadiacou radou 

najneskôr dva roky po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia. 

1. Potrebné ustanovenia o poskytnutí 

sídla orgánu 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 generálneho 

tajomníka, členov riadiacej rady, 

zamestnancov orgánu BEREC a členov ich 

rodín, sa vymedzia v dohode o sídle 

uzatvorenej medzi orgánom BEREC a 

členským štátom, v ktorom sa sídlo 

nachádza, po schválení riadiacou radou 

najneskôr dva roky po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia. 
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Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   433 

Edouard Martin 

 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Potrebné ustanovenia o poskytnutí 

sídla orgánu 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 výkonného 

riaditeľa, členov riadiacej rady, 

zamestnancov orgánu BEREC a členov ich 

rodín, sa vymedzia v dohode o sídle 

uzatvorenej medzi orgánom BEREC a 

členským štátom, v ktorom sa sídlo 

nachádza, po schválení riadiacou radou 

najneskôr dva roky po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia. 

1. Potrebné ustanovenia o poskytnutí 

sídla orgánu 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 členov 

riadiacej rady, zamestnancov orgánu 

BEREC a členov ich rodín, sa vymedzia v 

dohode o sídle uzatvorenej medzi orgánom 

BEREC a členským štátom, v ktorom sa 

sídlo nachádza, po schválení riadiacou 

radou najneskôr dva roky po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 37 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Hostiteľský členský štát zabezpečí 

orgánu BEREC čo najlepšie podmienky 

potrebné na zaistenie jeho plynulého a 

efektívneho fungovania vrátane 

viacjazyčného a európsky orientovaného 

vzdelávania a primeraných dopravných 

spojení. 

2. Hostiteľský členský štát Lotyšsko 

zabezpečí Úradu BEREC čo najlepšie 

podmienky potrebné na zaistenie jeho 

plynulého a efektívneho fungovania 

vrátane viacjazyčného a európsky 

orientovaného vzdelávania a primeraných 

dopravných spojení. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Najneskôr päť rokov od dátumu 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a 

potom každých päť rokov Komisia vykoná 

hodnotenie v súlade s usmerneniami 

Komisie, ktoré sa týkajú posudzovania 

výsledkov orgánu BEREC vzhľadom na 

jeho ciele, mandát, úlohy a sídlo. 

Hodnotenie sa zameria najmä na prípadnú 

potrebu upraviť mandát orgánu BEREC a 

finančné dôsledky takejto úpravy. 

1. Najneskôr päť rokov od dátumu 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a 

potom každých päť rokov riadiaca rada 

zašle Rade a Európskemu parlamentu 

hodnotiacu správu posudzujúcu výsledky 

orgánu BEREC vzhľadom na jeho ciele, 

mandát, úlohy a sídlo. Hodnotenie sa 

zameria najmä na prípadnú potrebu upraviť 

mandát orgánu BEREC a finančné 

dôsledky takejto úpravy. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 38 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak Komisia dospeje k záveru, že 

existencia orgánu BEREC už nie je 

vzhľadom na stanovené ciele, mandát a 

úlohy odôvodnená, môže navrhnúť 

príslušnú zmenu alebo zrušenie tohto 

nariadenia. 

2. Ak Európsky parlament alebo 

Rada dospejú k záveru, že existencia 

orgánu BEREC už nie je vzhľadom na 

stanovené ciele, mandát a úlohy 

odôvodnená, môžu navrhnúť príslušnú 

zmenu alebo zrušenie tohto nariadenia. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 
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Článok 38 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia podáva správu o 

výsledkoch hodnotenia Európskemu 

parlamentu, Rade a riadiacej rade. 

Výsledky hodnotenia sa zverejňujú. 

vypúšťa sa 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, orgán 
BEREC je nástupcom úradu, ktorý sa 

zriadil nariadením (ES) č. 1211/2009 

(„Úrad BEREC“), pokiaľ ide o vlastníctvo, 

dohody, právne záväzky, pracovné zmluvy, 

finančné záväzky a zodpovednosť. 

Úrad BEREC je nástupcom úradu, ktorý sa 

zriadil nariadením (ES) č. 1211/2009 

(„Úrad BEREC“), pokiaľ ide o vlastníctvo, 

dohody, právne záväzky, pracovné zmluvy, 

finančné záväzky a zodpovednosť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S účinnosťou od [dátum nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia] až dovtedy, 

kým výkonný riaditeľ neprevezme svoje 

povinnosti vyplývajúce z jeho 

vymenovania riadiacou radou v súlade s 

článkom 22, administratívny riaditeľ 

vymenovaný na základe nariadenia (ES) č. 

1211/2009 koná po zvyšok svojho 

funkčného obdobia ako dočasný výkonný 

S účinnosťou od [dátum nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia] až dovtedy, 

kým generálny tajomník neprevezme 

svoje povinnosti vyplývajúce z jeho 

vymenovania riadiacou radou v súlade s 

článkom 22, administratívny riaditeľ 

vymenovaný na základe nariadenia (ES) č. 

1211/2009 koná po zvyšok svojho 

funkčného obdobia ako dočasný generálny 
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riaditeľ a vykonáva funkcie stanovené v 

tomto nariadení. Ostatné podmienky 

zmluvy administratívneho riaditeľa 

zostávajú nezmenené. 

tajomník a vykonáva funkcie stanovené v 

tomto nariadení. Ostatné podmienky 

zmluvy administratívneho riaditeľa 

zostávajú nezmenené. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ako dočasný výkonný riaditeľ vykonáva 

právomoci menovacieho orgánu. Na 

základe súhlasu riadiacej rady môže 

schvaľovať všetky platby kryté finančnými 

prostriedkami v rámci rozpočtu orgánu 

BEREC a môže uzatvárať zmluvy vrátane 

zmlúv so zamestnancami po prijatí plánu 

pracovných miest orgánu BEREC. 

Ako dočasný generálny tajomník 

vykonáva právomoci menovacieho orgánu. 

Na základe súhlasu riadiacej rady môže 

schvaľovať všetky platby kryté finančnými 

prostriedkami v rámci rozpočtu orgánu 

BEREC a môže uzatvárať zmluvy vrátane 

zmlúv so zamestnancami po prijatí plánu 

pracovných miest orgánu BEREC. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Návrh nariadenia 

Článok 39 – odsek 3 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pracovná zmluva administratívneho 

riaditeľa vymenovaného na základe 

nariadenia (ES) č. 1211/2009 sa ukončí na 

konci funkčného obdobia alebo v deň, keď 

výkonný riaditeľ prevezme svoje 

povinnosti vyplývajúce z jeho 

vymenovania riadiacou radou v súlade s 

článkom 22, podľa toho, čo nastane skôr. 

Pracovná zmluva administratívneho 

riaditeľa vymenovaného na základe 

nariadenia (ES) č. 1211/2009 sa ukončí na 

konci funkčného obdobia alebo v deň, keď 

generálny tajomník prevezme svoje 

povinnosti vyplývajúce z jeho 

vymenovania riadiacou radou v súlade s 

článkom 22, podľa toho, čo nastane skôr. 

Or. fr 
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