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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stanovisku k hodnotiacej správe týkajúcej sa orgánu BEREC a jeho úradu 
(SWD(2013)0152  2013/2053(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na stanovisko k hodnotiacej správe týkajúcej sa orgánu BEREC a jeho úradu 
(SWD(2013)0152  2013/2053(INI)),

– so zreteľom na článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 119 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre rozpočet (A7-0000/2013),

A. keďže orgán BEREC bol založený s cieľom prispieť k tvarovaniu technických 
a politických usmernení na dokončenie vnútorného trhu;

B. keďže sa v hodnotiacej správe oceňuje a uznáva hodnota orgánu BEREC a úradu BEREC, 
najmä so zreteľom na postupy článku 7 ods. 7a v oblasti neutrality siete a medzinárodného 
roamingu;

C. keďže uplynulo len málo času od vytvorenia orgánu BEREC a úradu BEREC;

D. keďže sa prístupom zdola nahor zabezpečuje, že existuje prepojenie s domácimi trhmi;

E. keďže sa úvahami na vnútroštátnej úrovni môže skomplikovať vymedzenie spoločných 
pozícií, čím sa sťaží uzatváranie dohôd a zároveň sa oslabí prístup k vnútornému trhu EÚ; 

F. keďže najnovšími iniciatívami prijatými na vnútroštátnej úrovni, najmä so zreteľom na 
výdavky spojené s procesom preskúmania, by sa mohlo ovplyvniť vykonávanie zásady 
nezávislosti;

G. keďže národné regulačné orgány nie sú jednotné vzhľadom na to, že niekedy majú v rámci 
domovskej krajiny rozdielne právomoci, niektoré orgány sa zaoberajú len reguláciou trhu, 
iné sa zaoberajú reguláciou trhu, bezpečnosťou siete, súkromím, registrovaním domén, 
spektrom služieb a službami pre používateľov atď.; 

H. keďže úrad BEREC možno nie je v súčasnosti optimálne využívaný;

I. keďže úrad BEREC sa nachádza v Rige v Lotyšsku, zatiaľ čo Brusel je miestom, kde sa 
uskutočňuje najviac relevantných regulačných rozhodnutí;

J. keďže niektoré agentúry Spoločenstva so sídlom v iných krajinách majú tiež pobočku 
kancelárie v Bruseli;

K.  keďže väčšina stretnutí expertných pracovných skupín sa uskutočňuje v Bruseli alebo ich 
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usporadúva národný regulačný orgán;

L. keďže prínos pre spotrebiteľov je jedným z hlavných cieľov vnútorného trhu 
s elektronickými komunikáciami;

M. keďže rozhodnutiami prijatými orgánom BEREC na európskej úrovni by sa mala vytvárať 
európska pridaná hodnota;

1. domnieva sa, že hodnotiaca spáva je celkovo relevantná a vyvážená;

2. domnieva sa, že stále existuje priestor na zlepšenie fungovania orgánu BEREC a úradu 
BEREC;

3. domnieva sa, že národné regulačné orgány zohrávajú v regulačnom systéme významnú 
úlohu, lebo domáce trhy sú poznačené nezmeniteľnými rozdielmi súvisiacimi so sieťovou 
typológiou a líšia sa aj so zreteľom na modely požiadaviek spotrebiteľa, demografické 
údaje atď.;

4. domnieva sa, že orgán BEREC zohráva v rámci regulačného systému rozhodujúcu úlohu 
ako subjekt poverený zosúladením vnútroštátnych vecných a regulačných rozdielov so 
zreteľom na dokončenie vnútorného trhu s elektronickými komunikáciami;

5. odporúča, aby sa posilnila úloha orgánu BEREC s cieľom uľahčiť vymedzenie spoločných 
pozícií, aby sa zlepšil prístup vnútorného trhu;

6. domnieva sa, že úplnou harmonizáciou úloh vykonanou národnými regulačnými orgánmi 
medzi členskými štátmi tak, aby mali všetky právomoci týkajúce sa všetkých aspektov 
priamo prepojených s vnútorným trhom v oblasti elektronických komunikácií, by sa 
mohlo prispieť k lepšiemu fungovaniu orgánu BEREC;

7. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že nezávislosť národných regulačných orgánov je 
posilnená a nie oslabená;

8. domnieva sa, že úlohy a štruktúra orgánu BEREC a úradu BEREC by sa mali prispôsobiť 
podľa úrovne dokončenia vnútorného trhu v oblasti elektronických komunikácií;

9. domnieva sa, že je náročné posúdiť, za ktorý orgán alebo inštitúciu je orgán BEREC 
zodpovedný a za čo by mal byť zodpovedný;

10. odporúča, aby orgán BEREC posilnil svoju vnútornú zodpovednosť jasným vymedzením 
svojich cieľov v ročnom pracovnom programe a predstavil svoje úspechy a pokrok 
v súlade s týmito cieľmi vo svojej výročnej správe; 

11. domnieva sa, že orgán BEREC by mal mať viac priestoru na prijímanie strategických 
rozhodnutí, aby bol rozhodovací proces viac riadený zhora nadol;

12. odporúča posilnenie už existujúcej prítomnosti orgánu BEREC v Bruseli;

13. domnieva sa, že sídlo úradu BEREC môže byť prekážkou v sledovaní každodennej práce 
európskych inštitúcií týkajúcej sa elektronických komunikácií, ktoré sú predmetom 
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osobitného záujmu orgánu BEREC, a obmedzuje tým efektívne využívanie úradu 
BEREC;

14. domnieva sa, že poslanie úradu BEREC by sa malo prehodnotiť a presnejšie vymedziť;

15. odporúča, aby sa uskutočnili potrebné zmeny s cieľom umožniť úradu BEREC účinnejšie 
a efektívnejšie podporovať významnú prácu orgánu BEREC namiesto poskytovania len 
administratívnej podpory;

16. domnieva sa, že sídlo úradu BEREC neprináša orgánu BEREC pridanú hodnotu;

17. domnieva sa, že je potrebná väčšia konsolidácia, aby sa umožnilo prevádzkovateľom 
ucelenejšie využívať úspory z rozsahu, a orgán BEREC by mal v tomto procese zohrávať 
hlavnú úlohu; 

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Účelom tohto dokumentu je načrtnúť predbežné stanoviská spravodajcu týkajúce sa 
hodnotenia orgánu BEREC a úradu BEREC (SWD(2013) 152) s cieľom posilniť debatu 
a diskusiu na danú tému, aby sa vypracovala vyvážená správa.

Podľa stanoviska spravodajcu orgán BEREC ako taký funguje všeobecne dobre. Zdá sa, že 
orgán BEREC (a jeho predchodcovia) umožnili postupné prehlbovanie vzájomnej dôvery 
medzi národnými regulačnými orgánmi, čo zároveň prispelo k účinnému dosiahnutiu cieľov 
orgánu BEREC. Tým by sa však nemalo brániť diskusii o možnosti ambicióznejšieho a viac 
na vnútorný trh orientovaného súboru cieľov týkajúcich sa orgánu BEREC a jeho štruktúry. 
Na druhej strane sa však zdá, že úrad BEREC a vzťah medzi orgánom BEREC a jeho úradom 
predstavuje samostatný problém.

Na jednej strane sa v hodnotení oceňuje a uznáva hodnota orgánu BEREC a úradu BEREC od 
ich vytvorenia v roku 2009, najmä postupov článku 7 ods. 7a a v oblasti neutrality siete 
a medzinárodného roamingu.

Na druhej strane z hodnotenia tiež vyplýva, že stále existuje priestor na zlepšenie. Môže to 
byť pre krátkosť času, ktorý uplynul od jeho vytvorenia (bol vytvorený následkom 
najnovšieho posúdenia regulačného rámca pre elektronické komunikácie), ale zdá sa, že 
existuje priestor na zváženie viacerých štrukturálnych aspektov, najmä v kontexte ďalšieho 
celkového posúdenia rámca pre elektronické komunikácie.

Priestor na zlepšenie

Nezávislosť a možný konflikt vnútroštátnych a európskych záujmov

Podľa hodnotiacej správy je „nezávislá úloha orgánu BEREC stále otázna“.

Nezávislosť orgánu BEREC sa zváži z perspektívy a) inštitúcií EÚ, b) národných regulačných 
orgánov a c) členských štátov (prostredníctvom vnútroštátnej nezávislosti národných 
regulačných orgánov).

Zdá sa, že nezávislosť od inštitúcií EÚ je už zaručená. Dôvod, ktorým sa zaručuje táto 
nezávislosť sa však zdá byť taký istý ako dôvod, ktorým sa spochybňuje nezávislosť od 
národných regulačných orgánov (a prostredníctvom nich od členských štátov), ktorým je 
skutočnosť, že orgán BEREC je tvorený samotnými národnými regulačnými orgánmi. Hoci 
orgán BEREC „pri každej činnosti sleduje rovnaké ciele, ako sú ciele národných regulačných 
orgánov“, je tiež pravda, že orgán BEREC poskytuje k riešeným otázkam prístup na úrovni 
celej EÚ: „prispieva k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu v oblasti elektronických 
komunikačných sietí a služieb, so zámerom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie 
regulačného rámca Európskej únie pre elektronické komunikácie.“ Tým sa však nastoľuje 
otázka možného konfliktu úlohy národných regulačných orgánov v rámci domácich trhov 
a úlohy orgánu BEREC na vnútornom trhu. Prístup zdola nahor má určité výhody, 
zabezpečuje sa ním spätné prepojenie s domácimi trhmi; flexibilitou sa umožňuje národným 
regulačným orgánom zohľadniť vnútroštátne okolnosti. Naopak, úvahami na vnútroštátnej 
úrovni sa môže sťažiť uzatváranie dohôd, keď sa vymedzí spoločná pozícia a zároveň sa 
oslabí prístup čisto jednotného trhu EÚ. Existujú novšie iniciatívy prijaté na vnútroštátnej 
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úrovni, najmä so zreteľom na výdavky spojené s procesom preskúmania, ktorým by sa mohlo 
ovplyvniť vykonávanie zásady nezávislosti.

Zodpovednosť

Za čo by mal byť orgán BEREC zodpovedný? Orgán BEREC má vyjadrovať úvahy spojené 
s kľúčovými témami, vymedzovať priority a radiť inštitúciám EÚ, pokiaľ ide o harmonizáciu 
jednotného trhu. V hodnotení sa uvádza, že orgán BEREC by mal byť zodpovedný za vlastné 
ciele, a zároveň sa navrhuje, aby orgán BEREC určil svoje záväzky na budúci rok a podrobne 
opísal svoje úspechy vo výročnej správe. 

Sídlo

Sídlo úradu BEREC môže byť prekážkou v sledovaní každodennej práce európskych inštitúcií 
týkajúcej sa elektronických komunikácií, ktoré sú predmetom osobitného záujmu orgánu 
BEREC.

Prístupy

V rámci návrhu správy k stanovisku k hodnotiacej správe týkajúcej sa orgánu BEREC a úradu 
BEREC sa zvažujú dva hlavné prístupy.

Statický prístup

Ak sa domnievame, že súčasná štruktúra orgánu BEREC je správne vymedzená a úspešná 
a nie sú potrebné žiadne väčšie zmeny, potom sa môžu riešiť len témy, o ktorých sa 
domnievame, že by sa mohli pravidelne zlepšovať; bez úpravy existujúcej štruktúry. Najmä 
zlepšeniami by sa vyriešili nedostatky, ako napríklad vyjasnenie využívania úradu BEREX, 
úlohy súvisiace s externou a internou komunikáciou a úloha orgánu BEREC k niektorým 
témam.

Evolučný prístup

V prípade, keď sa domnievame, že súčasná štruktúra orgánu BEREC je úspešná, ale mohla by 
byť lepšie vymedzená. V rámci stanoviska by sa mohli potom navrhnúť určité úpravy alebo 
zmeny bez toho, aby bol dotknutý hlavný základ. Možným riešením by mohlo byť 
poskytnutie väčšieho priestoru pre orgán regulátorov, aby prijal strategické rozhodnutia, 
urobil rozhodovací proces založený viac na prístupe zhora nadol a posilnil už existujúcu 
prítomnosť orgánu BEREC v Bruseli.

V rámci oboch prístupov sa vynára otázka úradu BEREC vrátane jeho úlohy, účinnosti 
a sídla. V hodnotení sa poukazuje na to, že úloha úradu ostáva nevyriešená: existuje buď na 
to, aby poskytoval čisto administratívnu podporu, alebo preberá na seba významnejšiu úlohu, 
pokiaľ ide o navrhovanie a plnenie práce orgánu BEREC. Táto otázka je štrukturálna  úloha 
úradu v nariadení BEREC , ako aj praktická v tom, že sa zdá byť úzko prepojená 
s príťažlivosťou úradu na účely náboru a udržania vysokokvalifikovaných zamestnancov, 
ktorá by mohla byť ovplyvnená jeho sídlom. Pokiaľ ide o účinnosť, úrad musí byť v súlade 
s rovnako ťažkopádnymi postupmi ako oveľa väčšie agentúry. V zakladajúcom pláne sa 
stanovuje 28 miest v úrade, z čoho 24 bolo obsadených k 31. decembru 2012. 
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Podľa hodnotenia sa 11 miest výhradne zaoberá poskytovaním administratívnej podpory 
samotnému úradu a len sedem až dvanásť dostupných miest poskytuje podporu orgánu 
BEREC a jeho jedenástim expertným pracovným skupinám. Treba tiež uviesť, že hoci úrad 
bol v roku 2012 pripravený poskytnúť zasadacie priestory v Rige, všetky rokovania 
expertných pracovných skupín sa uskutočnili buď v Bruseli, alebo ich usporiadal národný 
regulačný orgán. Počas roka sa sedem až dvanásť zamestnancov úradu podporujúcich 
expertné pracovné skupiny zúčastnilo na 103 zasadnutiach expertných pracovných skupín, čo 
zahŕňalo pravidelné cestovanie do Bruselu.

Treba uviesť, že národné regulačné orgány spolupracujú aj so skupinou nezávislých

regulátorov. Skupina nezávislých regulátorov zorganizovaná podľa belgických právnych 
predpisov vedie sekretariát v Bruseli skladajúci sa z dvoch zamestnancov (nezaťažených 
nariadeniami Únie a postupmi, ktoré musí úrad BEREC dodržiavať). Sekretariát skupiny 
nezávislých regulátorov zabezpečuje prítomnosť orgánu BEREC v Bruseli.


