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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajca plne podporuje ciele návrhu Európskej komisie a predkladá toto stanovisko s 

cieľom zabezpečiť, aby orgán BEREC pri plnení svojich úloh v plnej miere zohľadňoval 

základné práva a zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, a najmä aby sa 

usiloval dosiahnuť vyššiu úroveň prepojenia s aktualizovaným súborom pravidiel ochrany 

koncového používateľa, a pritom zabezpečil nediskriminačný prístup ku všetkým obsahom a 

službám vrátane verejných služieb, napomáhal presadzovať slobodu prejavu a slobodu 

podnikania, a členským štátom umožnil, aby v budúcnosti dodržiavali chartu s oveľa nižšími 

nákladmi. 

 

Vzhľadom na právomoci Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

spravodajca uvádza najmä odkazy na transparentnosť a nediskrimináciu ako kľúčové ciele pri 

vykonávaní regulačného rámca pre elektronické komunikácie, ktoré by sa mali zohľadňovať, 

pokiaľ ide o zloženie a fungovanie orgánu BEREC. Spravodajca preto presadzuje opatrenia 

zamerané na posilnenie transparentnosti a zodpovednosti postupov, najmä pokiaľ ide o 

zloženie riadiacej rady a pracovných skupín, ako aj uverejnenie vyhlásenia o záujmoch 

jednotlivých členov.  

 

Zavádzajú sa aj ďalšie záruky týkajúce sa „štrukturálnej“ nezávislosti orgánu BEREC. 

Zaručenie nezávislosti orgánu BEREC znamená, že orgán nevyhľadáva pokyny od vlády 

alebo akejkoľvek inej výkonnej moci a ani takéto pokyny neprijíma. V súlade s nedávno 

vytvoreným modelom riadenia pre reguláciu na úrovni EÚ, ako je Európsky výbor pre 

ochranu údajov, by sa riadiaca rada orgánu BEREC mala skladať iba zo zástupcov 

nezávislých orgánov a Komisia musí mať právo zúčastňovať sa na činnostiach a zasadnutiach 

riadiacej rady bez hlasovacieho práva. 

 

Spravodajca sa domnieva, že nezávislosť a zodpovednosť orgánu BEREC možno ďalej 

posilňovať úpravou zloženia jeho riadiacej rady a postupom vymenovania jeho výkonného 

riaditeľa. 

 

Okrem toho spravodajca zavádza nové úlohy orgánu BEREC, a to najmä v oblasti 

bezpečnosti sietí a služieb a základných práv, čím reaguje na zmeny smernice o kódexe 

európskej elektronickej komunikácie, ktoré predstaví vo svojom príslušnom návrhu správy. 

 

Všetky tieto prvky majú za cieľ zabezpečiť, aby rozhodnutia prijaté na úrovni orgánu BEREC 

dodržiavali najvyššie normy, pokiaľ ide o nezávislosť, transparentnosť a zodpovednosť, a aby 

tak prispievali k riadnemu a na právach založenému vykonávaniu regulačného rámca pre 

elektronické komunikácie. 

 

 

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 
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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, 

výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) V rámci stratégie pre digitálny 

jednotný trh Komisia oznámila 

preskúmanie smernice 2002/58/ES s 

cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany súkromia pre používateľov 

elektronických komunikačných služieb a 

rovnaké podmienky pre všetkých 

účastníkov trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

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 

(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, 

transparentnosti a nediskriminácii 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 



 

AD\1127729SK.docx 5/20 PE601.038v02-00 

 SK 

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. 

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. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

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, transparentnosti a 

nediskriminácii 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 
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ďalej ich rozvíjať do podoby 

plnohodnotnej agentúry. 

prácu orgánu BEREC a Úradu BEREC a 

ďalej ich rozvíjať do podoby 

plnohodnotnej agentúry. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Pri plnení svojich úloh by mal 

orgán BEREC v plnej miere zohľadňovať 

základné práva a zásady uznané Chartou 

základných práv Európskej únie (ďalej 

len „charta“), a najmä sa zameriavať na 

dosiahnutie vyššej úrovne prepojenia s 

aktualizovaným súborom pravidiel 

ochrany koncového používateľa, a pritom 

zabezpečovať nediskriminačný prístup ku 

všetkým obsahom a službám vrátane 

verejných služieb, napomáhať podporu 

slobody prejavu a slobody podnikania a 

členským štátom umožňovať, aby v 

budúcnosti dodržiavali chartu s oveľa 

nižšími nákladmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

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. 

(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, najmä pokiaľ ide o 

transparentnosť a vzťahy so 

zainteresovanými stranami. Vzhľadom na 

zaužívaný imidž orgánu BEREC a náklady 

spojené s úpravou jeho názvu by si nová 

agentúra mala ponechať názov BEREC. 



 

AD\1127729SK.docx 7/20 PE601.038v02-00 

 SK 

__________________ __________________ 

28 Spoločné vyhlásenie Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie o 

decentralizovaných agentúrach z 19. júla 

2012. 

28 Spoločné vyhlásenie Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie o 

decentralizovaných agentúrach z 19. júla 

2012. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

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) rgán 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, 

transparentným a nediskriminačným 
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. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) S cieľom zabezpečiť inkluzívnosť, 

reprezentatívnosť a transparentnosť pri 

plnení svojich úloh by mal orgán BEREC 

zabezpečiť, aby jeho konzultačné postupy, 

zloženie jeho pracovnej skupiny a výber 

jednotlivých expertov zohľadňovali 

rozmanitosť hospodárskych 

zainteresovaných strán a zúčastnených 

strán občianskej spoločnosti pôsobiacich 

na trhu elektronických komunikácií 

vrátane malých a stredných podnikov a 

neziskových poskytovateľov služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

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) 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, 

európskym dozorným úradníkom pre 

ochranu údajov, skupinou európskych 

regulačných orgánov pre audiovizuálne 

mediálne služby31, Agentúrou Európskej 

únie pre sieťovú a informačnú 

bezpečnosť32 a Agentúrou Európskej únie 

pre základné práva, 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. 

__________________ __________________ 
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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 

informačnú bezpečnosť (ENISA) a o 

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

EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41). 

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

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

Agentúre Európskej únie pre sieťovú a 

informačnú bezpečnosť (ENISA) a o 

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

EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41). 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

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 a postupu spolupráce (vzájomnej 

dohody) s Európskym parlamentom a 

Radou s cieľom zaručiť prísne hodnotenie 

kandidátov a vysokú úroveň nezávislosti a 

zodpovednosti. 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. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

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. Zoznam 

kvalifikovaných odborníkov, ktorí sú 

členmi pracovných skupín, spolu s ich 

vyhláseniami o záujmoch, by mal byť 

verejne prístupný. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

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. Na tento 

účel je potrebné a vhodné, aby bol orgán 

BEREC orgánom Únie s právnou 

subjektivitou a vykonával právomoci, ktoré 

sa mu zverili. Orgán BEREC by mal mať 

samostatnú právnu subjektivitu a mal by 

byť funkčne nezávislý od odvetvia a vlády, 
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ani by nemal požadovať pokyny vlády ani 

orgánu a ani by sa nemal nimi riadiť, mal 

by fungovať transparentným a 

zodpovedným spôsobom, ako je stanovené 

v právnych predpisoch, a mal by mať 

dostatočné právomoci. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Keďže ciele tohto nariadenia, 

konkrétne potreba zabezpečiť jednotné 

vykonávanie regulačného rámca pre 

elektronické komunikácie v danom rozsahu 

pôsobnosti, najmä v súvislosti s 

cezhraničnými aspektmi a prostredníctvom 

účinných postupov vnútorného trhu na 

vypracovanie návrhu vnútroštátnych 

opatrení, nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z 

dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich 

možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 

Únia môže prijať opatrenia v súlade so 

zásadou subsidiarity podľa článku 5 

zmluvy. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku 

toto nariadenie neprekračuje rámec toho, 

čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto 

cieľov. 

(26) Keďže ciele tohto nariadenia, 

konkrétne potreba zabezpečiť jednotné, 

transparentné a nediskriminačné 
vykonávanie regulačného rámca pre 

elektronické komunikácie v danom rozsahu 

pôsobnosti, najmä v súvislosti s 

cezhraničnými aspektmi a prostredníctvom 

účinných postupov vnútorného trhu na 

vypracovanie návrhu vnútroštátnych 

opatrení, nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z 

dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich 

možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 

Únia môže prijať opatrenia v súlade so 

zásadou subsidiarity podľa článku 5 

zmluvy. V súlade so zásadou 

proporcionality podľa uvedeného článku 

toto nariadenie neprekračuje rámec toho, 

čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto 

cieľov. 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Úlohy orgánu BEREC sa 

zverejňujú na webovom sídle a 

aktualizujú tak, aby bolo možné sa 

oboznámiť s jeho novými úlohami. 
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Pozmeňujúci návrh  14 

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, transparentné a 

nediskriminačné 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 a práva občanov 

Únie. 

Odôvodnenie 

S cieľom zaručiť plnú funkčnosť a efektívnosť regulačného rámca pre elektronické 

komunikácie, ktorý je v súlade s právnymi predpismi EÚ, transparentnosť a nediskriminácia 

by mali byť kľúčovými cieľmi misie orgánu BEREC pri zabezpečovaní konzistentného 

uplatňovania tohto rámca. Súčasťou cieľov orgánu BEREC by v tejto súvislosti mala byť aj 

podpora práv občanov, a nielen ich záujmov. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - o minimálnych kritériách a 

spoločných prístupoch, pokiaľ ide o 

bezpečnosť sietí a informačné služby, v 

súlade s článkom 40 smernice (EÚ) 

2017/... [kódex elektronickej 

komunikácie], 
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Odôvodnenie 

Návrh smernice, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií, obsahuje 

konkrétne ustanovenia o sieťovej a informačnej bezpečnosti (článok 40), ktoré sú relevantné 

pre úlohy a právomoci orgánu BEREC. Spravodajca má v úmysle ďalej špecifikovať túto 

dodatočnú úlohu v rámci svojich návrhov týkajúcich sa súvisiaceho legislatívneho návrhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e – zarážka 6 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - o spoločných prístupoch s cieľom 

zabezpečiť, aby vnútroštátne opatrenia 

týkajúce sa prístupu koncových 

používateľov k službám a aplikáciám 

alebo ich využívania prostredníctvom 

elektronických komunikačných sietí 

rešpektovali základné práva a slobody, 

ktoré zaručuje charta a všeobecné zásady 

práva Únie, v súlade s článkom 93 

smernice (EÚ) 2017/... [kódex 

elektronickej komunikácie]; 

Odôvodnenie 

Návrh smernice, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií, obsahuje 

konkrétne ustanovenia o sieťovej a informačnej bezpečnosti (článok 40), ktoré sú relevantné 

pre úlohy a právomoci orgánu BEREC. Spravodajca má v úmysle ďalej špecifikovať túto 

dodatočnú úlohu v rámci svojich návrhov týkajúcich sa súvisiaceho legislatívneho návrhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) vydáva odporúčania a najlepšie 

postupy určené NRO s cieľom podporiť 

jednotné vykonávanie akýchkoľvek 

technických záležitostí v rámci svojho 

mandátu; 

c) vydáva odporúčania a najlepšie 

postupy určené NRO s cieľom podporiť 

jednotné, transparentné a 

nediskriminačné vykonávanie 

akýchkoľvek technických záležitostí 

v rámci svojho mandátu; 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Verejnosť musí mať na webovom 

sídle orgánu BEREC prístup k zoznamu 

členov riadiacej rady vrátane informácie o 

tom, či člen je alebo nie je predsedom 

alebo podpredsedom rady, ako aj k ich 

vyhláseniam o záujmoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

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 

Dvoru audítorov. Konsolidovaná výročná 

správa o činnosti sa zverejňuje; 

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 

Dvoru audítorov. Výročnú správu 

o činnosti orgánu BEREC predkladá 

Európskemu parlamentu a Rade výkonný 

riaditeľ na verejnom zasadnutí. 

Konsolidovaná výročná správa o činnosti 

sa zverejňuje; 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 6 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Dokumenty týkajúce sa zasadnutia 

riadiacej rady sú verejne dostupné na 

webovom sídle orgánu BEREC a 

obsahujú zoznam účastníkov a 

pozorovateľov, programy, zápisnice a 
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prijaté rozhodnutia, s náležitým ohľadom 

na článok 28. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

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. Výkonný riaditeľ podáva 

Európskemu parlamentu na vyzvanie 

správu o plnení a vykonávaní svojich 

povinností. Rada môže vyzvať výkonného 

riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich 

povinností. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) predkladanie výročnej správy o 

činnosti orgánu BEREC Európskemu 

parlamentu a Rade na verejnom 

zasadnutí; 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

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 

jedenkrát do roka a pravidelných správ 

riadiacej rade; 
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Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Zoznam členov pracovných skupín 

spolu s ich vyhlásením o záujmoch musí 

byť verejne prístupný. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Rozhodnutia odvolacej rady musia 

byť verejne prístupné. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

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 správna 

rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých 

Komisiou, a to v súlade s týmto postupom 

spolupráce (vzájomnej dohody): 

 a) na základe zoznamu zostaveného 

Komisiou po výzve pre kandidátov a 

transparentnom výberovom konaní sa 

uchádzači pred vymenovaním požiadajú, 

aby predstúpili pred Radu a príslušný 

výbor Európskeho parlamentu a 

odpovedali na ich otázky; 

 b) Európsky parlament a Rada potom 

zaujmú svoje stanoviská a určia poradie 

kandidátov podľa svojich preferencií; 

 c) riadiaca rada vymenuje riaditeľa, 

pričom tieto stanoviská zohľadní a 
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oznámi svoje odôvodnenie v prípade, že sa 

od týchto stanovísk odchýli. 

Odôvodnenie 

V súlade s postupom, ktorý sa uplatňuje v prípade iných agentúr EÚ, vymenovanie výkonného 

riaditeľa orgánu BEREC by malo byť založené na postupe, ktorým sa zabezpečí väčšia 

transparentnosť a zodpovednosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

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 

vyjadril pred príslušným výborom 

Parlamentu a odpovedal na otázky jeho 

členov. 

5. Riadiaca rada informuje Európsky 

parlament o svojom úmysle predĺžiť 

funkčné obdobie výkonného riaditeľa. 

Výkonný riaditeľ sa do jedného mesiaca 

pred takýmto predĺžením funkčného 

obdobia vyzve, aby sa vyjadril pred 

príslušným výborom Parlamentu 

a odpovedal na otázky. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Orgán BEREC prijme svoje vlastné 

bezpečnostné pravidlá rovnocenné s 

bezpečnostnými pravidlami Komisie na 

ochranu utajovaných skutočností Európskej 

únie a citlivých neutajovaných skutočností, 

okrem iného ustanovenia týkajúce sa 

výmeny, spracovania a uchovávania 

takýchto informácií, ako sa stanovuje v 

rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 

2015/44342 a 2015/44443. Orgán BEREC 

môže prípadne prijať rozhodnutie o 

uplatňovaní pravidiel Komisie na základe 

mutatis mutandis. 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 ods. 

1, orgán BEREC prijme svoje vlastné 

bezpečnostné pravidlá rovnocenné s 

bezpečnostnými pravidlami Komisie na 

ochranu utajovaných skutočností Európskej 

únie a citlivých neutajovaných skutočností, 

okrem iného ustanovenia týkajúce sa 

výmeny, spracovania a uchovávania 

takýchto informácií, ako sa stanovuje v 

rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 

2015/44342 a 2015/44443. Orgán BEREC 

môže prípadne prijať rozhodnutie o 

uplatňovaní pravidiel Komisie na základe 
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mutatis mutandis. 

__________________ __________________ 

42 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 

2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v 

Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41). 

42 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 

2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v 

Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41). 

43 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 

2015/444 z 13. marca 2015 o 

bezpečnostných predpisoch na ochranu 

utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 

72, 17.3.2015, s. 53). 

43 Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 

2015/444 z 13. marca 2015 o 

bezpečnostných predpisoch na ochranu 

utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 

72, 17.3.2015, s. 53). 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Ak si takáto výmena informácií 

vyžaduje prenos osobných údajov do tretej 

krajiny, členské štáty dodržiavajú 

ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/679. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 2 

 

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, výkonný riaditeľ a členovia 

pracovných skupín, sa zverejňujú. 
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