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DOSTUPNÁ KOMUNIKÁCIA PRE
PODNIKY A SPOTREBITEĽOV

Informačné a komunikačné technológie (IKT), ako aj dátové služby a služby spojené
s prístupom na internet nahradili tradičné telefónne služby ako kľúčové produkty
tak pre spotrebiteľov, ako aj podniky. V súčasnosti je čoraz viac audiovizuálneho
obsahu k dispozícii na požiadanie a 4G a 5G pripojenie k internetu zaznamenáva
exponenciálny rast. V dôsledku toho EÚ stanovila regulačný rámec pre
telekomunikácie, ktorý predstavuje súbor pravidiel platných vo všetkých členských
štátoch EÚ. Vzťahuje sa na pevné a bezdrôtové telekomunikačné služby, internetové
služby, služby spojené s vysielaním a prenosové služby. Podľa nedávneho
výskumu uskutočneného pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)
prispievajú telekomunikačné služby ročne sumou 86,1 miliardy EUR k HDP EÚ
a nové legislatívne opatrenia, ktoré zaviedol Parlament, by mohli prispieť ďalšími
40 miliardami EUR.

PRÁVNY ZÁKLAD

Keďže zmluvy neobsahujú žiadne ustanovenia o priamych právomociach v oblasti
elektronických komunikačných sietí a služieb, právomoc v tejto oblasti bola odvodená
z rôznych článkov Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Vzhľadom na zložitú
povahu mediálnych tovarov a služieb, ktoré nie je možné vymedziť ani ako tovar
kultúrneho charakteru, ani ako hospodársky tovar, sa museli vytvoriť politiky na
základe tejto jurisdikcie. EÚ môže prijímať primerané opatrenia v rámci odvetvových
a horizontálnych politík, ako sú: priemyselná politika (článok 173 ZFEÚ), politika
hospodárskej súťaže (články 101 – 109 ZFEÚ), obchodná politika (články 206 a 207
ZFEÚ), transeurópske siete (TEN) (články 170 – 172 ZFEÚ), výskum a technologický
vývoj a vesmír (články 179 – 190 ZFEÚ), aproximácia práva na účel technologickej
harmonizácie alebo využívanie podobných technologických noriem (článok 114 ZFEÚ),
voľný pohyb tovaru (články 28, 30 a 34 – 35 ZFEÚ), voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu
(články 45 – 66 ZFEÚ), vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport (články 165
a 166 ZFEÚ) a kultúra (článok 167 ZFEÚ).

CIELE

V nadväznosti na Lisabonskú stratégiu sa v desaťročnej Digitálnej agende pre Európu,
ktorá bola uverejnená v roku 2010, po prvýkrát definovala kľúčová úloha IKT pri
dosahovaní cieľov EÚ. V roku 2015 agenda ďalej nadviazala na päťročnú stratégiu pre
jednotný digitálny trh (DSM) s cieľom zabezpečiť spravodlivé, otvorené a bezpečné
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digitálne prostredie založené na troch pilieroch: poskytnutie lepšieho prístupu
spotrebiteľom a podnikom k digitálnemu tovaru a službám v celej Európe, vytvorenie
správnych podmienok pre rozmach digitálnych sietí a služieb a maximalizácia
rastového potenciálu digitálneho hospodárstva.
V roku 2020 sa druhá päťročná digitálna stratégia s názvom Formovanie digitálnej
budúcnosti Európy, zamerala na tri kľúčové ciele: technológie, ktoré fungujú pre
ľudí, spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo a otvorenú, demokratickú
a udržateľnú spoločnosť. V roku 2021 na ňu nadviazala desaťročná stratégia Digitálny
kompas: digitálne desaťročie na európsky spôsob, v ktorom sa digitálne ambície EÚ
do roku 2030 premietajú do konkrétnych podmienok.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Jednotný digitálny trh
V roku 2015 Komisia uverejnila stratégiu pre jednotný digitálny trh (COM(2015)0192)
zameranú na odstránenie virtuálnych hraníc, posilnenie digitálnej pripojiteľnosti
a uľahčenie prístupu spotrebiteľov k cezhraničnému online obsahu. V januári 2016
prijal Parlament uznesenie s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu[1].
Záväzok posilniť digitálnu konektivitu bol obnovený v európskom Digitálnom kompase:
Digitálne desaťročie na európsky spôsob ako jeden z hlavných bodov, ktorý sa
zameriava na rozšírenie infraštruktúry. Podľa tohto oznámenia by všetky domácnosti
v EÚ mali mať gigabitové pripojenie a všetky obývané oblasti by mali byť pokryté
5G. Okrem toho by výroba špičkových a udržateľných polovodičov v Európe mala
predstavovať 20 % globálnej produkcie a v celej EÚ by sa malo rozmiestniť
10 000 klimaticky neutrálnych vysoko bezpečných okrajových uzlov. EÚ spustila
17. januára 2022 svoj prvý kvantový počítač – značne pokrokový technologický systém,
ktorý je súčasťou centra Jülich Supercomputing Centre v Nemecku.
B. Nariadenie o roamingu
Nariadením o roamingu sa zaviedlo pravidlo roamingu za vnútroštátne ceny, ktorým
sa od 15. júna 2017 stanovilo zrušenie maloobchodných roamingových poplatkov
v EÚ a zároveň sa stanovili cenové stropy veľkoobchodných poplatkov, aby sa
umožnila návratnosť nákladov a udržateľné uplatňovanie roamingu za vnútroštátne
ceny. Nariadenie je jedným z výsledkov jednotného digitálneho trhu EÚ a v súčasnosti
je v platnosti do 30. júna 2022. Vzhľadom na úžitok, ktorý jednotný digitálny trh prináša
občanom EÚ, bolo navrhnuté nové nariadenie, ktorým by sa platnosť súčasných
pravidiel predĺžila o ďalších 10 rokov (COM(2021)0085). Po tom, ako vyjednávači Rady
a Parlamentu dosiahli v decembri 2021 predbežnú dohodu, sa novým nariadením[2]

uverejneným v apríli 2022 predĺži bezplatný roaming v celej EÚ do roku 2032. Okrem
toho sa ním zakážu dodatočné poplatky vyššie ako veľkoobchodné roamingové limity
po tom, ako spotrebitelia prekročia svoje roamingové limity. Roamingové pravidlá EÚ
sa prestali uplatňovať na Spojené kráľovstvo po jeho odchode z jednotného trhu
31. decembra 2020.

[1]Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 55.
[2]PE/86/2021/REV/1
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C. Európsky kódex elektronických komunikácií
V máji 2015 Komisia v rámci svojej stratégie pre jednotný digitálny trh
uverejnila niekoľko návrhov na reformu telekomunikačného regulačného rámca EÚ.
V septembri 2016 Komisia uverejnila návrhy vrátane smernice, ktorou sa stanovuje
európsky kódex elektronických komunikácií (EECC), s cieľom nahradiť existujúce
štyri kľúčové smernice o telekomunikáciách (rámcová smernica, smernica o povolení,
smernica o prístupe a smernica o univerzálnej službe). V oznámení zo septembra
2016[3] Komisia navrhla rad iniciatív vrátane preskúmania svojho návrhu, ktorým
oznamuje európsky kódex správania v oblasti širokopásmového pripojenia, spoločných
cieľov EÚ v oblasti širokopásmového pripojenia na rok 2025, plánu na podporu
vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblasti bezdrôtovej technológie 5G
a systému poukazov pre verejné orgány, ktoré chcú svojim občanom ponúkať bezplatný
Wi-Fi prístup (WiFi4EU). EECC (smernica (EÚ) 2018/1972), ktorý nadobudol účinnosť
11. decembra 2018, zmodernizoval existujúce pravidlá EÚ v oblasti telekomunikácií.
18. decembra 2020 Komisia prijala nové delegované nariadenie, ktorým sa stanovujú
jednotné maximálne sadzby za ukončenie volaní v celej EÚ, ktoré si operátori
navzájom účtujú za ukončenie volaní vo svojich sieťach. Jednotné maximálne sadzby
za ukončenie volania vo výške 0,07 EUR za minútu v pevnej sieti a 0,2 centa v mobilnej
sieti sa postupne zavedú do roku 2022 a 2024.
D. Nariadenie o ochrane súkromia a bezpečnosti
Lepšia ochrana spotrebiteľov a podnikov sa zabezpečila týmito opatreniami: prijatie
právnych predpisov o ochrane súkromia (smernica 2009/136/ES[4]) a ochrane údajov
(nariadenie (EÚ) 2016/679[5] a smernica (EÚ) 2016/680[6]); posilnenie mandátu
Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)[7]; prijatie smernice
(EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti
sietí a informačných systémov v Únii[8]; posilnenie práva zmeniť poskytovateľa pevnej
linky alebo mobilného pripojenia za jeden pracovný deň a ponechať si pritom pôvodné
telefónne číslo, t. j. prenosnosť čísla (smernica 2009/136/ES), a zavedenie jednotného
európskeho čísla tiesňového volania 112 (smernica 2009/136/ES), linky 116 000 na
oznamovanie nezvestných detí, linky 116 111 na pomoc deťom a linky dôvery 116 123,
ako aj online platformy na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a internetovými
obchodníkmi[9].
Komisia 16. decembra 2020 predložila návrh smernice o opatreniach na zabezpečenie
vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (COM(2020)0823). Cieľom
tohto návrhu je nahradiť a ďalej rozvíjať smernicu (EÚ) 2016/1148 o sieťovej
a informačnej bezpečnosti („smernica NIS“)[10]. Po medziinštitucionálnych rokovaniach

[3]COM(2016)0587.
[4]Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11.
[5]Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
[6]Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.
[7]Zriadená nariadením (ES) č. 460/2004, Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1. Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo
16. apríla 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií
(ENISA), Ú. v. EÚ C 45, 5.2.2016, s. 102.
[8]Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1.
[9]Riešenie spotrebiteľskej sťažnosti – viac informácií
[10]Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej
úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).
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medzi Parlamentom, Radou a Komisiou sa 13. mája 2022 dosiahla politická dohoda.
Rada a Parlament teraz musia znenie formálne prijať.
E. Hospodárska súťaž a regulácia trhu
Lepší prístup k telekomunikačným službám sa zabezpečil zavedením právnych
predpisov na podnietenie hospodárskej súťaže s jasnými a inkluzívnymi pravidlami,
vyššou kvalitou, lepšími cenami a väčším objemom služieb (európsky kódex
elektronických komunikácií); investíciami do širokopásmových sietí, ktoré podporujú
vysokorýchlostný internet; podporovaním bezdrôtových technológií, ako sú LTE a 5G,
programom politiky rádiového spektra; a harmonizáciou využívania frekvenčného
pásma 470 – 790 MHz v Únii s cieľom vytvoriť gigabitové pripojenie pre všetkých
hlavných sociálno-ekonomických aktérov[11].
S cieľom zlepšiť súlad medzi regulačnými postupmi jednotlivých štátov v oblasti
telekomunikácií Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
(nariadenie (EÚ) č. 2018/1971[12]) ustanovuje spoluprácu medzi národnými
regulačnými orgánmi a Komisiou. Presadzuje najlepšie postupy a spoločné prístupy
a zároveň zabraňuje nejednotnej regulácii, ktorá by mohla spôsobiť narušenia na
jednotnom digitálnom trhu. Na základe tohto aktualizovaného právneho predpisu sú
národné regulačné orgány zodpovedné za podporovanie hospodárskej súťaže v oblasti
poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb, ako aj za určovanie zásad,
z ktorých vychádzajú ich činnosti: nezávislosť, nestrannosť a transparentnosť a právo
na odvolanie.
Komisia uverejnila návrh o spoločnej nabíjačke pre elektronické zariadenia
(COM(2021)0547). Cieľom návrhu je uľahčiť vytvorenie univerzálnej nabíjačky pre
viacero mobilných zariadení predávaných v EÚ. Takisto sa ním mení smernica 2014/53/
EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania
rádiových zariadení na trhu. Predbežná politická dohoda sa dosiahla 7. júna 2022.
Po letnej prestávke musia Parlament a Rada formálne schváliť dohodu, ktorá
nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení. Ustanovenia dohody sa začnú uplatňovať
po 24 mesiacoch.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament podporuje rozhodnú a modernú politiku v oblasti IKT a je veľmi aktívny,
pokiaľ ide o prijímanie legislatívnych aktov v tejto oblasti, v snahe zväčšiť prínos pre
spotrebiteľov a podniky.
Parlament tiež pripomenul, že na poskytnutie širokopásmového pripojenia všetkým
občanom EÚ je nutné využívať spektrum „digitálnej dividendy“, a zdôraznil,
že je potrebné prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie všadeprítomného
a vysokorýchlostného širokopásmového prístupu, ako aj digitálnej gramotnosti
a zručností pre všetkých občanov a spotrebiteľov[13]. Rovnako vyzdvihuje dôležitosť
bezpečnosti v kybernetickom priestore[14] s cieľom zaistiť spotrebiteľom a podnikom

[11]Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 131.
[12]Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 1.
[13]Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
[14]Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 22.
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spoľahlivú ochranu súkromia a občianskych slobôd v digitálnom prostredí. Parlament
zároveň rozhodne podporuje technologickú neutralitu, „neutralitu siete“ a „slobody
siete“ pre občanov EÚ.
Parlament tieto záruky systematicky upevňuje prostredníctvom právnych predpisov.
Zohráva zásadnú úlohu pri odbúravaní prekážok na jednotnom digitálnom trhu
a modernizácii telekomunikačných pravidiel EÚ, ktoré sa uplatňujú na súčasné
digitálne produkty a služby, v snahe poskytnúť spotrebiteľom a podnikom väčšie
digitálne výhody. Ako príklad možno uviesť smernicu 2014/61/EÚ o opatreniach na
zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných
sietí[15] a nariadenie (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu[16] s cieľom uľahčiť elektronické
podnikanie[17]. V reakcii na návrhy Komisie Parlament podporuje modernizáciu pravidiel
týkajúcich sa autorského práva[18] aj aktualizáciu pravidiel EÚ o audiovizuálnych
mediálnych službách[19].
Okrem toho Parlament úspešne dokončil legislatívnu prácu na reforme ochrany
údajov smernicou (EÚ) 2016/680[20] a nariadenia (EÚ) 2016/679[21]. Vykonal rozsiahlu
legislatívnu činnosť v súvislosti s návrhmi, ktoré boli predložené v nadväznosti
na stratégiu jednotného digitálneho trhu a uznesenie s názvom Smerom k aktu
o jednotnom digitálnom trhu[22]. Parlament tiež prijal uznesenie o pripojení na internet
pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G[23]

s cieľom podporiť harmonogram zavádzania 5G v záujme uľahčenia pripojenia
spotrebiteľov a podnikov.
V uznesení z 12. marca 2019[24] Parlament vyzval Komisiu, „aby posúdila potrebu
ďalšieho rozšírenia pôsobnosti smernice NIS na ďalšie kritické odvetvia a služby,
na ktoré sa nevzťahujú osobitné odvetvové právne predpisy“. Výboru Európskeho
parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku bol pridelený spis k návrhu Komisie
zo 16. decembra 2020 (COM(2020)0823) a stále je otvorený. Podľa výskumu
uskutočneného v roku 2019 pre parlamentný Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa prispievajú telekomunikačné služby ročne sumou 86,1 miliardy EUR
k HDP EÚ a nové legislatívne opatrenia, ktoré zaviedol Parlament s cieľom ďalej
integrovať jednotný trh s telekomunikačnými službami, by mohli prispieť ďalšími
40 miliardami EUR[25]. Ďalšie štúdie Parlamentu o novom vývoji v oblasti digitálnych

[15]Ú. v. EÚ L 155, 23.5.2014, s. 1.
[16]Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.
[17]COM(2017)0228 – už nie je platné.
[18]Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES, Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92.
[19]Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ
o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských
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služieb[26] naznačujú, že budúca konektivita, ktorá sa vyvíja smerom k technológiám
6G, bude pre podniky a spotrebiteľov EÚ ešte dôležitejšia.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[26]Sohnemann, N., a kol., New Developments in Digital Services, štúdia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,
tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
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