
AD\726863SK.doc PE402.727v02-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre kontrolu rozpočtu

2007/0249(COD)

3.6.2008

STANOVISKO
Výboru pre kontrolu rozpočtu

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií
(KOM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Umberto Guidoni



PE402.727v02-00 2/7 AD\726863SK.doc

SK

PA_Legam



AD\726863SK.doc 3/7 PE402.727v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia s cieľom podporiť rozvoj účinného jednotného telekomunikačného trhu v EÚ 
navrhuje zriadiť nový nezávislý úrad, ktorý bude pracovať v úzkej súčinnosti 
s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi (NRA) a s Komisiou. V rámci tohto nového úradu, 
ktorý bude zodpovedný Európskemu parlamentu, bude pracovať rada regulačných orgánov 
pozostávajúca z riaditeľov vnútroštátnych regulačných orgánov všetkých členských štátov 
EÚ.

Tento nový úrad bude poskytovať Komisii odborné poradenstvo, zvyšovať dôslednosť pri 
uplatňovaní predpisov EÚ a bude vystupovať v úlohe odborného strediska pre elektronické 
komunikačné siete a služby na úrovni EÚ. Nový úrad by takisto prevzal funkcie Európskej 
agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), čím by sa vyriešili mnohé problémy 
zistené v súvislosti s fungovaním ENISA.

V návrhu sa v článku 38 ods. 10 stanovuje udeľovanie absolutória zo strany Európskeho 
parlamentu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Táto situácia vyžaduje zriadenie 
nového orgánu Spoločenstva, Európskeho 
úradu pre trh elektronických komunikácií
(ďalej len „úrad“). Tento úrad by 
účinnejšie prispieval k podpore 
dobudovania vnútorného trhu 
prostredníctvom pomoci, ktorú by 
poskytoval Komisii a vnútroštátnym 
regulačným orgánom. Fungoval by ako 
referenčný bod a budoval by 
dôveryhodnosť svojou nezávislosťou, 
kvalitou poskytovaného poradenstva 
a šírených informácií, transparentnosťou 
svojich postupov a pracovných metód 
a dôslednosťou pri vykonávaní pridelených 

(12) Táto situácia vyžaduje zriadenie 
nového orgánu Spoločenstva na základe 
posilnenej skupiny európskych 
regulačných orgánov (ERG) (ďalej len 
„úrad“). Tento úrad by účinnejšie 
prispieval k podpore dobudovania 
vnútorného trhu prostredníctvom pomoci, 
ktorú by poskytoval Komisii 
a vnútroštátnym regulačným orgánom. 
Fungoval by ako referenčný bod a budoval 
by dôveryhodnosť svojou nezávislosťou, 
kvalitou poskytovaného poradenstva 
a šírených informácií, transparentnosťou 
svojich postupov a pracovných metód 
a dôslednosťou pri vykonávaní pridelených 
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úloh. úloh.

Odôvodnenie

Nie je potrebné vytvárať novú agentúru. Namiesto toho by bolo vhodné zriadiť orgán ako je 
napríklad posilnená skupina európskych regulačných orgánov (ERG), ktorý by bol zakotvený 
v právnych predpisoch EÚ. V rozsudku veľkej komory Európskeho súdneho dvora z 2. mája 
2006 vo veci C-217/04 Spojené kráľovstvo/Parlament a Rada sa uvádza, že ako základ pre 
zriadenie orgánu Spoločenstva možno použiť článok 95. Poskytuje to dostatočný základ 
rozšíreniu právomocí ERG tým, že sa jej udelí právna subjektivita, a teda aj nezávislosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Úrad by mal vystupovať v úlohe 
odborného strediska na európskej úrovni 
v oblasti bezpečnosti sietí a informácií a 
zároveň poskytovať usmernenie 
a poradenstvo Európskemu parlamentu, 
Komisii alebo príslušným orgánom, ktoré 
vymenujú členské štáty. Bezpečnosť 
a odolnosť komunikačných sietí 
a informačných systémov pre spoločnosť 
naďalej prvoradý význam a predstavuje 
kľúčový prvok regulačného rámca EÚ pre 
elektronické komunikačné siete a služby. 
Hladké fungovanie vnútorného trhu je 
ohrozené nesúrodým uplatňovaním 
ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti 
uvedených v rámcovej smernici 
a v osobitných smerniciach. Stanoviskom, 
v ktorom úrad na žiadosť Komisie 
a členských štátov poskytne technické 
poradenstvo, by sa malo uľahčiť jednotné 
uplatňovanie týchto smerníc na 
vnútroštátnej úrovni.

(24) Rozšírená agentúra ENISA by mala
vystupovať v úlohe odborného strediska na 
európskej úrovni v oblasti bezpečnosti sietí 
a informácií a zároveň poskytovať 
usmernenie a poradenstvo Európskemu 
parlamentu, Komisii alebo príslušným 
orgánom, ktoré vymenujú členské štáty. 
Bezpečnosť a odolnosť komunikačných 
sietí a informačných systémov pre 
spoločnosť naďalej prvoradý význam a 
predstavuje kľúčový prvok regulačného 
rámca EÚ pre elektronické komunikačné 
siete a služby. Hladké fungovanie 
vnútorného trhu je ohrozené nesúrodým 
uplatňovaním ustanovení týkajúcich sa 
bezpečnosti uvedených v rámcovej 
smernici a v osobitných smerniciach. 
Stanoviskom, ktorým agentúra ENISA 
s rozšíreným mandátom a s prepojením na 
generálne riaditeľstvo pre informačnú 
spoločnosť a médiá a generálne 
riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a 
bezpečnosť na žiadosť Komisie 
a členských štátov poskytne technické 
poradenstvo, by sa malo uľahčiť jednotné 
uplatňovanie týchto smerníc na 
vnútroštátnej úrovni.
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Odôvodnenie

Mandát agentúry ENISA skončí v roku 2009 a pokiaľ jej súčasné povinnosti neprevezme iná 
inštitúcia, nebude možné európsku bezpečnosť sietí a informácií sledovať a primerane sa ňou 
zaoberať. V súčasnosti navyše prebieha druhé hodnotenie agentúry ENISA. Definitívne 
rozhodnutie o budúcnosti agentúry ENISA by malo byť preto vynesené až po tom, ako budú 
známe výsledky hodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 — odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zriaďuje sa Európsky úrad pre trh 
elektronických komunikácií, ktorého 
povinnosti sú stanovené v tomto nariadení.

1. Zriaďuje sa posilnená skupina 
európskych regulačných orgánov ako 
úrad, ktorého povinnosti sú stanovené 
v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Nie je potrebné vytvárať novú agentúru. Namiesto toho by bolo vhodné zriadiť orgán ako je 
napríklad posilnená skupina európskych regulačných orgánov (ERG), ktorý by bol zakotvený 
v právnych predpisoch EÚ. V rozsudku veľkej komory Európskeho súdneho dvora z 2. mája 
2006 vo veci C-217/04 Spojené kráľovstvo/Parlament a Rada sa uvádza, že ako základ pre 
zriadenie orgánu Spoločenstva možno použiť článok 95. Poskytuje to dostatočný základ 
rozšíreniu právomocí ERG tým, že sa jej udelí právna subjektivita, a teda aj nezávislosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Riaditeľ vypracuje za úrad výročnú 
správu o činnosti spolu s vyhlásením 
o vierohodnosti. Tieto dokumenty sa 
zverejnia.

Odôvodnenie

Podľa predpisov platných v súčasnosti je na každom riaditeľovi agentúry, aby rozhodol, či 
výročnú správu o činnosti a vyhlásenie o vierohodnosti vypracuje alebo nie. Preto tak niektorí 
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robia a niektorí nie. Z dôvodu jednotnosti by bolo lepšie, aby tak robili všetci riaditelia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 38a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 38a
Systémy vnútornej kontroly

Vnútorný audítor Komisie je zodpovedný 
za audit systémov vnútornej kontroly 
úradu.

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť pozíciu, čo sa týka zodpovednosti za audit.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predpisy o rozpočtových pravidlách 
uplatniteľné na úrad zostavuje správna rada 
po konzultácii s Komisiou. Tieto predpisy 
sa môžu odchyľovať od nariadenia 
Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002, ak to 
vyžadujú osobitné potreby fungovania 
úradu a len s predchádzajúcim súhlasom 
Komisie.

Predpisy o rozpočtových pravidlách 
uplatniteľné na úrad zostavuje správna rada 
po konzultácii s Komisiou. Tieto predpisy 
sa môžu odchyľovať od nariadenia 
Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 len 
vtedy, ak to vyžadujú osobitné potreby 
fungovania úradu, a s predchádzajúcim 
súhlasom Komisie.

Odôvodnenie

Cieľom je uviesť terminológiu do súladu s terminológiou nedávnych návrhov týkajúcich sa 
spoločných podnikov.
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