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Pozmeňujúci návrh   145 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Citácia 1 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na Protokol (č. 1) k Zmluve 

o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 

o úlohe národných parlamentov 

v Európskej únii, 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   146 

Notis Marias 

 

Návrh smernice 

Citácia 1 b (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na Protokol (č. 2) k Zmluve 

o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 

o uplatňovaní zásad subsidiarity 

a proporcionality, 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Citácia 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu 

národným parlamentom, 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu 

národným parlamentom, so zreteľom na 

ich odôvodnené stanoviská, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V stratégii digitálneho jednotného 

trhu Komisia načrtla, že preskúmanie 

telekomunikačného rámca sa sústredí na 

opatrenia, ktoré sa zameriavajú na 

stimulovanie investícií do 

vysokorýchlostných širokopásmových 

sietí, prinášajú súdržnejší prístup 

jednotného trhu k politike a riadeniu 

frekvenčného spektra, zabezpečujú 

podmienky pre skutočný jednotný trh 

odstránením rozdrobenosti regulácie, 

zabezpečujú rovnaké podmienky pre 

všetkých účastníkov na trhu a jednotné 

uplatňovanie pravidiel, ako aj efektívnejší 

regulačný inštitucionálny rámec. 

(3) V stratégii digitálneho jednotného 

trhu Komisia načrtla, že preskúmanie 

telekomunikačného rámca sa sústredí na 

opatrenia, ktoré sa zameriavajú na 

stimulovanie investícií do 

vysokorýchlostných širokopásmových 

sietí, prinášajú súdržnejší prístup 

jednotného trhu k politike a riadeniu 

frekvenčného spektra, zabezpečujú 

podmienky pre skutočný jednotný trh 

odstránením rozdrobenosti regulácie, 

zabezpečujú efektívnu ochranu 

spotrebiteľov, rovnaké podmienky pre 

všetkých účastníkov na trhu a jednotné 

uplatňovanie pravidiel, ako aj efektívnejší 

regulačný inštitucionálny rámec. 

V stratégii digitálneho jednotného trhu 

bolo ohlásené aj preskúmanie smernice 

2002/58/ES na zabezpečenie vysokej 

úrovne ochrany súkromia pre 

používateľov elektronických 

komunikačných služieb a rovnakých 

podmienok pre všetkých účastníkov na 

trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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(5) Táto smernica by mala vytvoriť 

právny rámec na zabezpečenie slobody 

voľného poskytovania elektronických 

komunikačných sietí a služieb, 

podliehajúcich len podmienkam uloženým 

v tejto smernici a akýmkoľvek 

obmedzeniam v súlade s článkom 52 ods. 1 

zmluvy, najmä opatreniam týkajúcich sa 

verejného poriadku, verejnej bezpečnosti 

a verejného zdravia. 

(5) Táto smernica by mala vytvoriť 

právny rámec na zabezpečenie slobody 

voľného poskytovania elektronických 

komunikačných sietí a služieb, 

podliehajúcich len podmienkam uloženým 

v tejto smernici a akýmkoľvek 

obmedzeniam v súlade s článkom 52 ods. 1 

zmluvy, najmä opatreniam týkajúcim sa 

verejného poriadku, verejnej bezpečnosti 

a verejného zdravia, a v súlade 

s článkom 5 ods. 1 Charty základných 

práv Európskej únie (ďalej len „Charta“). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Ustanovenia tejto smernice nemajú 

vplyv na možnosť každého členského štátu 

podniknúť opatrenia oprávnené z dôvodov 

stanovených v článkoch 87 a 45 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie, potrebné 

na zabezpečenie ochrany svojich 

základných bezpečnostných záujmov, 

na zabezpečenie ochrany verejnej politiky, 

verejnej morálky a verejnej bezpečnosti 

a na umožnenie vyšetrovania, odhalenia 

a postihu trestných činov, vrátane 

vytvorenia osobitných a primeraných 

povinností daných národným regulačným 

orgánom pre poskytovateľov 

elektronických komunikačných služieb. 

(6) Ustanovenia tejto smernice nemajú 

vplyv na možnosť každého členského štátu 

podniknúť opatrenia oprávnené z dôvodov 

stanovených v článkoch 87 a 45 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie, potrebné 

na zabezpečenie ochrany svojich 

základných bezpečnostných záujmov, 

na zabezpečenie ochrany verejnej politiky 

a verejnej bezpečnosti a na umožnenie 

vyšetrovania, odhalenia a postihu trestných 

činov, vrátane vytvorenia osobitných 

a primeraných povinností daných 

národným regulačným orgánom pre 

poskytovateľov elektronických 

komunikačných služieb, pričom treba 

zohľadniť, že tieto opatrenia musia byť 

stanovené zákonom, musia rešpektovať 

podstatu práv a slobôd uznaných Chartou 

a musia podliehať zásade proporcionality 

v súlade s článkom 52 ods. 1 Charty. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   151 

Michał Boni 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Konvergencia odvetví 

telekomunikácií, médií a informačných 

technológií znamená, že všetky 

elektronické komunikačné siete a služby by 

mali byť v čo najväčšej miere zastrešované 

jedným európskym kódexom elektronickej 

komunikácie stanoveným jednou 

smernicou, s výnimkou záležitostí, ktoré sa 

lepšie riešia pomocou priamo 

uplatniteľných pravidiel stanovených 

nariadeniami. Je potrebné oddeliť reguláciu 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb od regulácie obsahu. Tento kódex 

sa preto nevzťahuje na obsah služieb 

poskytovaných prostredníctvom 

elektronických komunikačných sietí 

využívajúcich elektronické komunikačné 

služby, ako napr. vysielanie obsahu, 

finančné služby a niektoré služby 

informačnej spoločnosti, a preto nemá 

dopad na opatrenia prijaté na úrovni Únie 

alebo na národnej úrovni vzhľadom 

na takéto služby, v súlade s právom Únie, 

aby sa podporila kultúrna a jazyková 

rôznorodosť a zaistila ochrana plurality 

médií. Na obsah televízneho programu sa 

vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/13/EÚ21. Cieľom regulácie 

audiovizuálnej politiky a obsahu je 

dosiahnuť ciele všeobecného záujmu ako je 

sloboda prejavu, pluralita médií, 

nestrannosť, kultúrna a jazyková 

rozmanitosť, sociálna inklúzia, ochrana 

spotrebiteľa a ochrana maloletých. 

Oddelenie regulácie elektronickej 

komunikácie a regulácie obsahu nemá 

vplyv na zohľadnenie ich vzájomného 

prepojenia najmä s cieľom zabezpečenia 

(7) Konvergencia odvetví 

telekomunikácií, médií a informačných 

technológií znamená, že všetky 

elektronické komunikačné siete a služby by 

mali byť v čo najväčšej miere zastrešované 

jedným európskym kódexom elektronickej 

komunikácie stanoveným jednou 

smernicou, s výnimkou záležitostí, ktoré sa 

lepšie riešia pomocou priamo 

uplatniteľných pravidiel stanovených 

nariadeniami. Je potrebné oddeliť reguláciu 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb od regulácie obsahu. Tento kódex 

sa preto nevzťahuje na obsah služieb 

poskytovaných prostredníctvom 

elektronických komunikačných sietí 

využívajúcich elektronické komunikačné 

služby, ako napr. vysielanie obsahu, 

finančné služby a niektoré služby 

informačnej spoločnosti, a preto nemá 

dosah na opatrenia prijaté na úrovni Únie 

alebo na národnej úrovni vzhľadom 

na takéto služby, v súlade s právom Únie, 

aby sa podporila kultúrna a jazyková 

rôznorodosť a zaistila ochrana plurality 

médií. Na obsah televízneho programu sa 

vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/13/EÚ21. Cieľom regulácie 

audiovizuálnej politiky a obsahu je 

dosiahnuť ciele všeobecného záujmu, ako 

je sloboda prejavu, pluralita médií, 

nestrannosť, kultúrna a jazyková 

rozmanitosť, sociálna inklúzia, ochrana 

spotrebiteľa a ochrana maloletých. 

Zámerom však je, že, pokiaľ to nie je 

výslovne vylúčené z rozsahu uplatňovania 

tohto kódexu, tento kódex by sa mal 

vzťahovať na elektronické komunikačné 
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plurality médií, kultúrnej rozmanitosti 

a ochrany spotrebiteľa. 

siete a služby. Oddelenie regulácie 

elektronickej komunikácie a regulácie 

obsahu nemá vplyv na zohľadnenie ich 

vzájomného prepojenia najmä s cieľom 

zabezpečenia plurality médií, kultúrnej 

rozmanitosti a ochrany spotrebiteľa. 

_________________ _________________ 

21 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 

o koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením 

v členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú.v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

21 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 

o koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením 

v členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Každá povinnosť musí byť v súlade so zásadou proporcionality. 

 

Pozmeňujúci návrh   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Konvergencia odvetví 

telekomunikácií, médií a informačných 

technológií znamená, že všetky 

elektronické komunikačné siete a služby by 

mali byť v čo najväčšej miere zastrešované 

jedným európskym kódexom elektronickej 

komunikácie stanoveným jednou 

smernicou, s výnimkou záležitostí, ktoré sa 

lepšie riešia pomocou priamo 

uplatniteľných pravidiel stanovených 

nariadeniami. Je potrebné oddeliť reguláciu 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb od regulácie obsahu. Tento kódex 

(7) Konvergencia odvetví 

telekomunikácií, médií a informačných 

technológií znamená, že všetky 

elektronické komunikačné siete a služby by 

mali byť v čo najväčšej miere zastrešované 

jedným európskym kódexom elektronickej 

komunikácie stanoveným jednou 

smernicou, s výnimkou záležitostí, ktoré sa 

lepšie riešia pomocou priamo 

uplatniteľných pravidiel stanovených 

nariadeniami. Je potrebné oddeliť reguláciu 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb od regulácie obsahu. Tento kódex 
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sa preto nevzťahuje na obsah služieb 

poskytovaných prostredníctvom 

elektronických komunikačných sietí 

využívajúcich elektronické komunikačné 

služby, ako napr. vysielanie obsahu, 

finančné služby a niektoré služby 

informačnej spoločnosti, a preto nemá 

dopad na opatrenia prijaté na úrovni Únie 

alebo na národnej úrovni vzhľadom 

na takéto služby, v súlade s právom Únie, 

aby sa podporila kultúrna a jazyková 

rôznorodosť a zaistila ochrana plurality 

médií. Na obsah televízneho programu sa 

vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/13/EÚ21. Cieľom regulácie 

audiovizuálnej politiky a obsahu je 

dosiahnuť ciele všeobecného záujmu ako je 

sloboda prejavu, pluralita médií, 

nestrannosť, kultúrna a jazyková 

rozmanitosť, sociálna inklúzia, ochrana 

spotrebiteľa a ochrana maloletých. 

Oddelenie regulácie elektronickej 

komunikácie a regulácie obsahu nemá 

vplyv na zohľadnenie ich vzájomného 

prepojenia najmä s cieľom zabezpečenia 

plurality médií, kultúrnej rozmanitosti 

a ochrany spotrebiteľa. 

sa preto nevzťahuje na obsah služieb 

poskytovaných prostredníctvom 

elektronických komunikačných sietí 

využívajúcich elektronické komunikačné 

služby, ako napr. vysielanie obsahu, 

finančné služby a niektoré služby 

informačnej spoločnosti, a preto nemá 

dosah na opatrenia prijaté na úrovni Únie 

alebo na národnej úrovni vzhľadom 

na takéto služby, v súlade s právom Únie, 

aby sa podporila kultúrna a jazyková 

rôznorodosť a zaistila ochrana plurality 

médií. Na obsah televízneho programu sa 

vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/13/EÚ21. Cieľom regulácie 

audiovizuálnej politiky a obsahu je 

dosiahnuť ciele všeobecného záujmu, ako 

je sloboda prejavu, pluralita médií, 

nestrannosť, kultúrna a jazyková 

rozmanitosť, sociálna inklúzia, ochrana 

spotrebiteľa a ochrana maloletých. 

Oddelenie regulácie elektronickej 

komunikácie a regulácie obsahu nemá 

vplyv na zohľadnenie ich vzájomného 

prepojenia najmä s cieľom zabezpečenia 

slobody prejavu a informácií, plurality 

médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany 

spotrebiteľa, súkromia a ochrany 

osobných údajov. 

_________________  

21 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 

o koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením 

v členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú.v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 
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Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Členské štáty musia v záujme 

plurality médií, kultúrnej rozmanitosti 

a aktívnych a informovaných občanov 

vedieť zaručiť univerzálny prístup 

verejnosti k širokému okruhu kvalitných 

informácií a obsahu od poskytovateľov 

mediálnych služieb bez ohľadu na vývoj 

systémov distribúcie médií a súvisiacich 

obchodných modelov. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Členské štáty by v záujme plurality 

médií, kultúrnej rozmanitosti 

a informovaných občanov mali vedieť 

zabezpečiť, aby občania mali univerzálny 

prístup k širokému okruhu informácií 

a obsahu s verejnou hodnotou 

poskytovaných poskytovateľmi 

mediálnych služieb v súlade s vývojom 

systémov distribúcie médií a súvisiacich 

obchodných modelov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Musíme aktualizovať povinnosti prenosu a pravidlá prístupu, ako sa navrhuje v článku 106. 

 

Pozmeňujúci návrh   155 
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Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Členské štáty by v záujme plurality 

médií, kultúrnej rozmanitosti 

a informovaných občanov mali vedieť 

zabezpečiť, aby občania mali univerzálny 

prístup k širokému okruhu informácií 

a obsahu s verejnou hodnotou 

poskytovaných poskytovateľmi 

mediálnych služieb v súlade s vývojom 

systémov distribúcie médií a súvisiacich 

obchodných modelov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Musíme aktualizovať povinnosti prenosu a pravidlá prístupu, ako sa navrhuje v článku 106. 

 

Pozmeňujúci návrh   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku 

neobmedzeného využívania je priviesť 

optické vlákna bližšie k používateľovi a 

budúce „siete s veľmi vysokou kapacitou“ 

si budú vyžadovať výkonnostné parametre, 

ktoré vedia poskytnúť zostupnú rýchlosť 

aspoň 100 Mbit/s, ktorú možno v priebehu 
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distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

času zvýšiť na gigabitové rýchlosti, 

a ktoré prispievajú k dosiahnutiu 

súvislého pokrytia 5G, v ktorom sa 

nebudú zohľadňovať rozdiely v 

skúsenostiach koncových používateľov 

spôsobené odlišnými vlastnosťami média, 

pomocou ktorého sa sieť spája s koncovým 

bodom siete, by sa nemali zohľadňovať s 

cieľom stanoviť, či by sa bezdrôtová sieť 

mohla považovať za takú, ktorá poskytuje 

podobnú výkonnosť siete. V súlade s 

princípom technologickej neutrality by 

nemali byť vylúčené žiadne technológie či 

prenosové média. Zavedenie „sietí s veľmi 

vysokou kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti 

sietí a otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú a budú sa ďalej zvyšovať 

aj v budúcnosti. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 
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čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

širokopásmového pripojenia pri prijímaní 

a odosielaní, v súčasnosti sú čoraz 

dôležitejšie iné parametre ako oneskorenie, 

dostupnosť a odolnosť. Súčasná odpoveď 

na túto požiadavku je priviesť optické 

vlákna bližšie k používateľovi a budúce 

„siete s veľmi vysokou kapacitou“ si budú 

vyžadovať výkonnostné parametre, ktoré 

sú ekvivalentné tomu, čo môže sieť 

založená na prvkoch optických vlákien 

aspoň po distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

budovy, považovanej za obslužné miesto, a 

v prípade mobilného pripojenia k 

výkonnosti siete podobnej s tým, ktoré 

možno dosiahnuť na základe montáže 

optických vlákien až po základnú stanicu, 

považovanú za obslužné miesto. Rozdiely 

v skúsenostiach koncových používateľov 

spôsobené odlišnými vlastnosťami média, 

pomocou ktorého sa sieť spája s koncovým 

bodom siete, by sa nemali zohľadňovať s 

cieľom stanoviť, či by sa bezdrôtová sieť 

mohla považovať za takú, ktorá poskytuje 

podobnú výkonnosť siete. V súlade s 

princípom technologickej neutrality by sa 

nemali iné technológie a prenosové médiá 

vylúčiť v prípadoch, keď vykazujú 

minimálne rovnakú výkonnosť ako 

optické vlákna, pokiaľ ide o dostupné 

širokopásmové pripojenie pri prijímaní 

a odosielaní, oneskorenie, dostupnosť a 

odolnosť. Zavedenie „sietí s veľmi 

vysokou kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti 

sietí a otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. V záujme 

zohľadnenia budúceho technického 

vývoja by malo byť možné prvky 

výkonnosti „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ v budúcnosti upraviť alebo 

doplniť, pokiaľ to slúži na dosiahnutie 

cieľov tejto smernice. 
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Or. de 

Odôvodnenie 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Pozmeňujúci návrh   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 



 

PE602.947v01-00 14/164 AM\1122801SK.docx 

SK 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre, 

v súčasnosti poskytujú komponenty z 

optických vlákien najlepší dostupný výkon 

sietí; vymedzenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ by malo byť možné 

v budúcnosti upravovať so zreteľom na 

meniace sa technológie a nepretržite sa 

meniace trhové podmienky. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Elektronická komunikačná sieť z komponentov optických vlákien poskytuje v súčasnosti 

najlepší dostupný výkon siete so zreteľom na príslušné výkonnostné parametre. Technológie 

sa však ďalej vyvíjajú a v jednotlivých členských štátoch nastávajú nové trhové podmienky. 

Z tohto dôvodu by mali byť v budúcnosti možné zmeny súčasných vymedzení. 

 

Pozmeňujúci návrh   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 
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neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto.  

Na umožnenie zlepšenia alebo vývoja 

iných technológií by sa malo zamedziť 

výlučnému zameraniu sa na optické 

vlákno a treba rešpektovať zásadu 

technologickej neutrality.  

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové médiá vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 
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Pozmeňujúci návrh   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové médiá vylúčiť v prípadoch, keď 
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sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Pretože siete s veľmi vysokou kapacitou 

by mali slúžiť koncovým používateľom, 

mali by sa hodnotiť ich skúseností 

týkajúce sa rýchlosti, oneskorenia alebo 

spoľahlivosti. Zavedenie „sietí s veľmi 

vysokou kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti 

sietí a otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 
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tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové médiá vylúčiť v prípadoch, keď 

sa podieľajú na prekonaní zemepisnej 

digitálnej priepasti a zabezpečujú 

nákladovo efektívny spôsob modernizácie 

na vysokorýchlostné pripojenie a kvalitné 

služby v neobsluhovaných/nedostatočne 

obsluhovaných oblastiach porovnávajú s 

týmto základným scenárom z hľadiska 

svojich schopností. Zavedenie „sietí s 

veľmi vysokou kapacitou“ ďalej zvýši 

schopnosti sietí a otvorí cestu pre 

zavedenie budúcich generácií mobilných 

sietí založených na posilnených 

vzduchových rozhraniach a zhustenej 

sieťovej architektúre. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   162 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 



 

AM\1122801SK.docx 19/164 PE602.947v01-00 

 SK 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré spĺňajú 

potreby najnáročnejších, digitálne 

intenzívnych koncových používateľov, 
ekvivalentné tomu, čo môže sieť z prvkov 

optických vlákien aspoň po distribučný bod 

v mieste obsluhy poskytnúť. To v prípade 

pevného pripojenia zodpovedá výkonnosti 

siete, ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien, 

ktorá siaha do individuálnych domácností 

alebo bytov, považovaných za obslužné 

miesto, a v prípade mobilného pripojenia k 

výkonnosti siete podobnej s tým, ktoré 

možno dosiahnuť na základe montáže 

optických vlákien až po základnú stanicu, 

považovanú za obslužné miesto. Rozdiely 

v skúsenostiach koncových používateľov 

spôsobené odlišnými vlastnosťami média, 

pomocou ktorého sa sieť spája s koncovým 

bodom siete, by sa nemali zohľadňovať s 

cieľom stanoviť, či by sa bezdrôtová sieť 

mohla považovať za takú, ktorá poskytuje 

podobnú výkonnosť siete. V súlade s 

princípom technologickej neutrality by sa 

nemali iné technológie a prenosové médiá 

vylúčiť v prípadoch, keď sa porovnávajú s 

týmto základným scenárom z hľadiska 

svojich schopností. Zavedenie „sietí s 

veľmi vysokou kapacitou“ ďalej zvýši 

schopnosti sietí a otvorí cestu pre 

zavedenie budúcich generácií mobilných 

sietí založených na posilnených 

vzduchových rozhraniach a zhustenej 

sieťovej architektúre. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s pravidlom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 
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Pozmeňujúci návrh   163 

Martina Werner 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v obchodnej, viacbytovej 

budove a v rodinnom dome poskytnúť. To 

v prípade pevného pripojenia zodpovedá 

výkonnosti siete, ktorá je rovnocenná s 

tým, čo možno dosiahnuť montážou 

optických vlákien do viacbytovej budovy, 

považovanej za obslužné miesto, a v 

prípade mobilného pripojenia k výkonnosti 

siete podobnej s tým, ktoré možno 

dosiahnuť na základe montáže optických 

vlákien až po základnú stanicu, 

považovanú za obslužné miesto. Rozdiely 

v skúsenostiach koncových používateľov 

spôsobené odlišnými vlastnosťami média, 

pomocou ktorého sa sieť spája s koncovým 

bodom siete, by sa nemali zohľadňovať s 

cieľom stanoviť, či by sa bezdrôtová sieť 

mohla považovať za takú, ktorá poskytuje 

podobnú výkonnosť siete. V súlade s 

princípom technologickej neutrality by sa 

nemali iné technológie a prenosové médiá 

vylúčiť v prípadoch, keď sa porovnávajú s 

týmto základným scenárom z hľadiska 

svojich schopností. Zavedenie „sietí s 

veľmi vysokou kapacitou“ ďalej zvýši 
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otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

schopnosti sietí a otvorí cestu pre 

zavedenie budúcich generácií mobilných 

sietí založených na posilnených 

vzduchových rozhraniach a zhustenej 

sieťovej architektúre. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   164 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

priestorov, považovaných za obslužné 

miesto, a v prípade mobilného pripojenia k 

výkonnosti siete podobnej s tým, ktoré 

možno dosiahnuť na základe montáže 

optických vlákien až po základnú stanicu, 

považovanú za obslužné miesto. Rozdiely 

v skúsenostiach koncových používateľov 

spôsobené odlišnými vlastnosťami média, 

pomocou ktorého sa sieť spája s koncovým 

bodom siete, by sa nemali zohľadňovať s 
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nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

cieľom stanoviť, či by sa bezdrôtová sieť 

mohla považovať za takú, ktorá poskytuje 

podobnú výkonnosť siete. V súlade s 

princípom technologickej neutrality by sa 

nemali iné technológie a prenosové médiá 

vylúčiť v prípadoch, keď sa porovnávajú s 

týmto základným scenárom z hľadiska 

svojich schopností. Zavedenie „sietí s 

veľmi vysokou kapacitou“ ďalej zvýši 

schopnosti sietí a otvorí cestu pre 

zavedenie budúcich generácií mobilných 

sietí založených na posilnených 

vzduchových rozhraniach a zhustenej 

sieťovej architektúre. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Referenčnou hodnotou by nemali byť len budovy, ale aj iné príslušné priestory. Ciele pre 

sociálno-ekonomické stimuly (kancelárie, školy atď.) a rodinné domy sú rozdielne a my by 

sme mali byť čo najinkluzívnejší. 

 

Pozmeňujúci návrh   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 
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distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 
zhustenej sieťovej architektúre. 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

priestorov, považovaných za obslužné 

miesto, a v prípade mobilného pripojenia k 

výkonnosti siete podobnej s tým, ktoré 

možno dosiahnuť na základe montáže 

optických vlákien až po základnú stanicu, 

považovanú za obslužné miesto. Rozdiely 

v skúsenostiach koncových používateľov 

spôsobené odlišnými vlastnosťami média, 

pomocou ktorého sa sieť spája s koncovým 

bodom siete, by sa nemali zohľadňovať s 

cieľom stanoviť, či by sa bezdrôtová sieť 

mohla považovať za takú, ktorá poskytuje 

podobnú výkonnosť siete. V súlade s 

princípom technologickej neutrality by sa 

nemali iné technológie a prenosové médiá 

vylúčiť v prípadoch, keď sa porovnávajú s 

týmto základným scenárom z hľadiska 

svojich schopností. Zavedenie pevných 

„sietí s veľmi vysokou kapacitou“ 

optickým vláknom do domácej 

konfigurácie a ich backhaul schopnosti 

budú základnou podmienkou pre úspešné 

zavedenie budúcich generácií mobilných 

sietí (5G) založených na zhustenej sieťovej 

architektúre. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Pozmeňujúci návrh   166 
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Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

priestorov, považovaných za obslužné 

miesto, a v prípade mobilného pripojenia k 

výkonnosti siete podobnej s tým, ktoré 

možno dosiahnuť na základe montáže 

optických vlákien až po základnú stanicu, 

považovanú za obslužné miesto. Rozdiely 

v skúsenostiach koncových používateľov 

spôsobené odlišnými vlastnosťami média, 

pomocou ktorého sa sieť spája s koncovým 

bodom siete, by sa nemali zohľadňovať s 

cieľom stanoviť, či by sa bezdrôtová sieť 

mohla považovať za takú, ktorá poskytuje 

podobnú výkonnosť siete. V súlade s 

princípom technologickej neutrality by sa 

nemali iné technológie a prenosové médiá 

vylúčiť v prípadoch, keď sa porovnávajú s 

týmto základným scenárom z hľadiska 

svojich schopností. Zavedenie „sietí s 

veľmi vysokou kapacitou“ ďalej zvýši 
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kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

schopnosti sietí a otvorí cestu pre 

zavedenie budúcich generácií mobilných 

sietí založených na posilnených 

vzduchových rozhraniach a zhustenej 

sieťovej architektúre. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Objasnenie, že vymedzenie nie je obmedzené na viacbytovú budovu, ale zahŕňa aj iné 

priestory, ako sú napríklad kancelárie, poľnohospodárske podniky, rodinné domy, domovy 

atď. 

 

Pozmeňujúci návrh   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Pokým v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širkopásmového pripojenia, v súčasnosti sú 

čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

viacbytovej budovy, považovanej za 

obslužné miesto, a v prípade mobilného 

pripojenia k výkonnosti siete podobnej s 

(13) Požiadavky týkajúce sa schopností 

elektronických komunikačných sietí sa 

neustále zvyšujú. Zatiaľ čo v minulosti sa 

dôraz kládol hlavne na zvyšovanie celkovej 

aj individuálnej dostupnosti 

širokopásmového pripojenia, v súčasnosti 

sú čoraz dôležitejšie iné parametre ako 

oneskorenie, dostupnosť a spoľahlivosť. 

Súčasná odpoveď na túto požiadavku je 

priviesť optické vlákna bližšie k 

používateľovi a budúce „siete s veľmi 

vysokou kapacitou“ si budú vyžadovať 

výkonnostné parametre, ktoré sú 

ekvivalentné tomu, čo môže sieť založená 

na prvkoch optických vlákien aspoň po 

distribučný bod v mieste obsluhy 

poskytnúť. To v prípade pevného 

pripojenia zodpovedá výkonnosti siete, 

ktorá je rovnocenná s tým, čo možno 

dosiahnuť montážou optických vlákien do 

priestorov, považovaných za obslužné 

miesto, a v prípade mobilného pripojenia k 

výkonnosti siete podobnej s tým, ktoré 
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tým, ktoré možno dosiahnuť na základe 

montáže optických vlákien až po základnú 

stanicu, považovanú za obslužné miesto. 

Rozdiely v skúsenostiach koncových 

používateľov spôsobené odlišnými 

vlastnosťami média, pomocou ktorého sa 

sieť spája s koncovým bodom siete, by sa 

nemali zohľadňovať s cieľom stanoviť, či 

by sa bezdrôtová sieť mohla považovať za 

takú, ktorá poskytuje podobnú výkonnosť 

siete. V súlade s princípom technologickej 

neutrality by sa nemali iné technológie a 

prenosové média vylúčiť v prípadoch, keď 

sa porovnávajú s týmto základným 

scenárom z hľadiska svojich schopností. 

Zavedenie „sietí s veľmi vysokou 

kapacitou“ ďalej zvýši schopnosti sietí a 

otvorí cestu pre zavedenie budúcich 

generácií mobilných sietí založených na 

posilnených vzduchových rozhraniach a 

zhustenej sieťovej architektúre. 

možno dosiahnuť na základe montáže 

optických vlákien až po základnú stanicu, 

považovanú za obslužné miesto. Rozdiely 

v skúsenostiach koncových používateľov 

spôsobené odlišnými vlastnosťami média, 

pomocou ktorého sa sieť spája s koncovým 

bodom siete, by sa nemali zohľadňovať s 

cieľom stanoviť, či by sa bezdrôtová sieť 

mohla považovať za takú, ktorá poskytuje 

podobnú výkonnosť siete. V súlade s 

princípom technologickej neutrality by sa 

nemali iné technológie a prenosové médiá 

vylúčiť v prípadoch, keď sa porovnávajú s 

týmto základným scenárom z hľadiska 

svojich schopností. Zavedenie „sietí s 

veľmi vysokou kapacitou“ ďalej zvýši 

schopnosti sietí a otvorí cestu pre 

zavedenie budúcich generácií mobilných 

sietí založených na posilnených 

vzduchových rozhraniach a zhustenej 

sieťovej architektúre. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Referenčnou hodnotou by nemali byť len budovy, ale aj iné príslušné priestory. Ciele pre 

sociálno-ekonomické stimuly (kancelárie, školy atď.) a rodinné domy sú rozdielne a my by 

sme mali byť čo najinkluzívnejší. 

 

Pozmeňujúci návrh   168 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) Veľmi významné cenové rozdiely 

naďalej existujú v prípade pevnej a aj 

mobilnej komunikácie medzi domácou 

hlasovou a SMS komunikáciou 

a komunikáciou s koncovým bodom 

v inom členskom štáte. Aj keď medzi 
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krajinami, prevádzkovateľmi a balíkmi 

taríf a medzi mobilnými a pevnými 

službami sú veľké odchýlky, naďalej to 

postihuje zraniteľnejšie skupiny 

zákazníkov a predstavuje prekážky 

bezproblémovej komunikácie v rámci EÚ. 

Akýkoľvek významný rozdiel 

maloobchodných cien medzi 

elektronickými komunikačnými službami 

s koncovým bodom v rovnakom členskom 

štáte a v inom členskom štáte by preto mal 

byť odôvodnený uvedením objektívnych 

kritérií. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zaradenie návrhu pre nové odôvodnenie 92a 

 

Pozmeňujúci návrh   169 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Služby používané na komunikačné 

účely a technické prostriedky na ich 

realizáciu prešli značným vývojom. 

Koncoví používatelia stále viac nahrádzajú 

služby tradičnej hlasovej telefónie, textové 

správy (SMS) a služby prenosu 

elektronickej pošty funkčne rovnocennými 

online službami, ako sú internetová 

telefónia, služby odosielania správ a 

emailové služby založené na webe. S 

cieľom zabezpečiť, aby boli koncoví 

používatelia pri používaní funkčne 

rovnocenných služieb účinne a rovnocenne 

chránení, vymedzenie elektronických 

komunikačných služieb pre budúcnosť by 

nemalo byť výlučne založené na 

technických parametroch, ale malo 

vychádzať skôr z funkčného prístupu. 

(15) Služby používané na komunikačné 

účely a technické prostriedky na ich 

realizáciu prešli značným vývojom. 

Koncoví používatelia stále viac nahrádzajú 

služby tradičnej hlasovej telefónie, textové 

správy (SMS) a služby prenosu 

elektronickej pošty funkčne rovnocennými 

online službami, ako sú internetová 

telefónia, služby odosielania správ a 

emailové služby založené na webe ako 

náhradu za tradičné hlasové služby, čo je 

spôsobené vnímaním iných úrovní kvality, 

bezpečnosti a interoperability. S cieľom 

zabezpečiť, aby boli koncoví používatelia 

pri používaní funkčne rovnocenných 

služieb účinne a rovnocenne chránení, 

vymedzenie elektronických 

komunikačných služieb pre budúcnosť by 



 

PE602.947v01-00 28/164 AM\1122801SK.docx 

SK 

Rozsah pôsobnosti potrebnej regulácie by 

mal byť primeraný, aby sa dosiahli ciele 

verejného záujmu. Zatiaľ čo „prenos 

signálov“ zostáva dôležitým parametrom 

pre určovanie služieb spadajúcich do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice, 

vymedzenie pojmov by sa malo vzťahovať 

aj na ďalšie služby, ktoré umožňujú 

komunikáciu. Z pohľadu koncového 

používateľa nie je podstatné, či 

poskytovateľ prenáša signály sám alebo sa 

komunikácia realizuje cez službu prístupu 

k internetu. Zmenené vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

preto malo obsahovať tri typy služieb, 

ktoré sa môžu čiastočne prekrývať, a to 

konkrétne služby prístupu k internetu 

podľa vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 

2 nariadenia (EÚ) 2015/2120, 

interpersonálne komunikačné služby podľa 

vymedzenia pojmov v tejto smernici, 

a služby pozostávajúce celkovo alebo 

hlavne z prenosu signálov. Vymedzenie 

pojmov elektronických komunikačných 

služieb by malo odstrániť nejasnosti 

pozorované pri implementácii predošlého 

vymedzenia pojmov a umožniť 

prispôsobené uplatňovanie všetkých 

ustanovení špecifických práv a povinností 

obsiahnutých v danom rámci na rôzne typy 

služieb. Spracovanie osobných údajov v 

rámci elektronických komunikačných 

služieb za úhradu alebo inak, musí byť v 

súlade so smernicou 95/46/ES, ktorú 25. 

mája 2018 nahradí nariadenie (EÚ) 

2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov)23. 

nemalo byť výlučne založené na 

technických parametroch, ale malo by 

v najväčšej možnej miere vychádzať skôr 

z funkčného prístupu. Existujúce rozdiely 

medzi službami by však mali byť uznané, 

online služby, ako napríklad internetová 

telefónia, ktoré sa väčšinou poskytujú bez 

významnej kontroly nad sieťou 

používanou na umožnenie komunikácie, 

na druhej strane však koncovému 

používateľovi umožňujú meniť služby 

jednoduchšie ako v prípade tradičných 

komunikačných služieb. Rozsah 

pôsobnosti potrebnej regulácie by mal byť 

primeraný, aby sa dosiahli ciele verejného 

záujmu. Zatiaľ čo „prenos signálov“ 

zostáva dôležitým parametrom pre 

určovanie služieb patriacich do rozsahu 

pôsobnosti tejto smernice, vymedzenie 

pojmov by sa malo vzťahovať aj na ďalšie 

služby, ktoré umožňujú komunikáciu 

vhodným spôsobom na dosiahnutie 

najlepších výsledkov pre koncových 

používateľov. Z pohľadu koncového 

používateľa nie je podstatné, či 

poskytovateľ prenáša signály sám, alebo sa 

komunikácia realizuje cez službu prístupu 

k internetu, tieto služby by preto nemali 

byť vymedzené na základe použitej 

technológie, ale na základe oprávnených 

očakávaní koncových používateľov 

týkajúcich sa poskytovanej služby, 

napríklad podľa zaplatenej ceny alebo 

jednoduchosti ukončenia zmluvy. 

Zmenené vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

preto malo obsahovať tri typy služieb, 

ktoré sa môžu čiastočne prekrývať, a to 

konkrétne služby prístupu k internetu 

podľa vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 

2 nariadenia (EÚ) 2015/2120, 

interpersonálne komunikačné služby podľa 

vymedzenia pojmov v tejto smernici, 

a služby pozostávajúce celkovo alebo 

hlavne z prenosu signálov. Táto posledná 

kategória by nemala zahŕňať služby, pri 

ktorých sa pripojenie poskytuje ako 

vstupný produkt pripojených zariadení 
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alebo inteligentného tovaru, alebo keď 

poskytnutie pripojenia s týmito produktmi 

podlieha zmluve s koncovým 

používateľom, lebo by sa považovali za 

zabudovaný digitálny obsah alebo služby 

podľa smernice týkajúcej sa zmlúv 

o dodávaní digitálneho obsahu. 
Vymedzenie pojmov elektronických 

komunikačných služieb by malo odstrániť 

nejasnosti pozorované pri implementácii 

predošlého vymedzenia pojmov a umožniť 

prispôsobené uplatňovanie všetkých 

ustanovení špecifických práv a povinností 

obsiahnutých v danom rámci na rôzne typy 

služieb. Spracovanie osobných údajov v 

rámci elektronických komunikačných 

služieb za úhradu alebo inak, musí byť v 

súlade so smernicou 95/46/ES, ktorú 25. 

mája 2018 nahradí nariadenie (EÚ) 

2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov)23. 

_________________ _________________ 

23 Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov); Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

23 Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov); Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku je tento pozmeňujúci návrh potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 



 

PE602.947v01-00 30/164 AM\1122801SK.docx 

SK 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Služby používané na komunikačné 

účely a technické prostriedky na ich 

realizáciu prešli značným vývojom. 

Koncoví používatelia stále viac nahrádzajú 

služby tradičnej hlasovej telefónie, textové 

správy (SMS) a služby prenosu 

elektronickej pošty funkčne rovnocennými 

online službami, ako sú internetová 

telefónia, služby odosielania správ a 

emailové služby založené na webe. S 

cieľom zabezpečiť, aby boli koncoví 

používatelia pri používaní funkčne 

rovnocenných služieb účinne a rovnocenne 

chránení, vymedzenie elektronických 

komunikačných služieb pre budúcnosť by 

nemalo byť výlučne založené na 

technických parametroch, ale malo 

vychádzať skôr z funkčného prístupu. 

Rozsah pôsobnosti potrebnej regulácie by 

mal byť primeraný, aby sa dosiahli ciele 

verejného záujmu. Zatiaľ čo „prenos 

signálov“ zostáva dôležitým parametrom 

pre určovanie služieb spadajúcich do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice, 

vymedzenie pojmov by sa malo vzťahovať 

aj na ďalšie služby, ktoré umožňujú 

komunikáciu. Z pohľadu koncového 

používateľa nie je podstatné, či 

poskytovateľ prenáša signály sám alebo sa 

komunikácia realizuje cez službu prístupu 

k internetu. Zmenené vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

preto malo obsahovať tri typy služieb, 

ktoré sa môžu čiastočne prekrývať, a to 

konkrétne služby prístupu k internetu 

podľa vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 

2 nariadenia (EÚ) 2015/2120, 

interpersonálne komunikačné služby podľa 

vymedzenia pojmov v tejto smernici, 

a služby pozostávajúce celkovo alebo 

hlavne z prenosu signálov. Vymedzenie 

pojmov elektronických komunikačných 

služieb by malo odstrániť nejasnosti 

pozorované pri implementácii predošlého 

vymedzenia pojmov a umožniť 

prispôsobené uplatňovanie všetkých 

(15) Služby používané na komunikačné 

účely a technické prostriedky na ich 

realizáciu prešli značným vývojom. 

Koncoví používatelia stále viac nahrádzajú 

služby tradičnej hlasovej telefónie, textové 

správy (SMS) a služby prenosu 

elektronickej pošty funkčne rovnocennými 

online službami, ako sú internetová 

telefónia, služby odosielania správ a 

emailové služby založené na webe. S 

cieľom zabezpečiť, aby boli koncoví 

používatelia a ich práva pri používaní 

funkčne rovnocenných služieb účinne a 

rovnocenne chránení, vymedzenie 

elektronických komunikačných služieb pre 

budúcnosť by nemalo byť výlučne 

založené na technických parametroch, ale 

malo by vychádzať skôr z funkčného 

prístupu. Rozsah pôsobnosti potrebnej 

regulácie by mal byť primeraný, aby sa 

dosiahli ciele verejného záujmu. Zatiaľ čo 

„prenos signálov“ zostáva dôležitým 

parametrom pre určovanie služieb 

patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, vymedzenie pojmov by sa malo 

vzťahovať aj na ďalšie služby, ktoré 

umožňujú komunikáciu. Z pohľadu 

koncových používateľov a ochrany ich 

práv nie je podstatné, či poskytovateľ 

prenáša signály sám alebo sa komunikácia 

realizuje cez službu prístupu k internetu. 

Zmenené vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

preto malo obsahovať tri typy služieb, 

ktoré sa môžu čiastočne prekrývať, a to 

konkrétne služby prístupu k internetu 

podľa vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 

2 nariadenia (EÚ) 2015/2120, 

interpersonálne komunikačné služby podľa 

vymedzenia pojmov v tejto smernici, 

a služby pozostávajúce celkovo alebo 

hlavne z prenosu signálov. Vymedzenie 

pojmov elektronických komunikačných 

služieb by malo odstrániť nejasnosti 

pozorované pri implementácii predošlého 

vymedzenia pojmov a umožniť 
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ustanovení špecifických práv a povinností 

obsiahnutých v danom rámci na rôzne typy 

služieb. Spracovanie osobných údajov v 

rámci elektronických komunikačných 

služieb za úhradu alebo inak, musí byť v 

súlade so smernicou 95/46/ES, ktorú 25. 

mája 2018 nahradí nariadenie (EÚ) 

2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov)23. 

prispôsobené uplatňovanie všetkých 

ustanovení špecifických práv a povinností 

obsiahnutých v danom rámci na rôzne typy 

služieb. Spracovanie osobných údajov v 

rámci elektronických komunikačných 

služieb za úhradu alebo inak, musí byť v 

súlade so smernicou 95/46/ES, ktorú 25. 

mája 2018 nahradí nariadenie (EÚ) 

2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov)23. 

__________________ 
23 Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov); Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

_________________  

23 Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov); Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Služby používané na komunikačné 

účely a technické prostriedky na ich 

realizáciu prešli značným vývojom. 

Koncoví používatelia stále viac nahrádzajú 

služby tradičnej hlasovej telefónie, textové 

správy (SMS) a služby prenosu 

(15) Služby používané na komunikačné 

účely a technické prostriedky na ich 

realizáciu prešli značným vývojom. 

Koncoví používatelia stále viac nahrádzajú 

služby tradičnej hlasovej telefónie, textové 

správy (SMS) a služby prenosu 
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elektronickej pošty funkčne rovnocennými 

online službami, ako sú internetová 

telefónia, služby odosielania správ a 

emailové služby založené na webe. S 

cieľom zabezpečiť, aby boli koncoví 

používatelia pri používaní funkčne 

rovnocenných služieb účinne a rovnocenne 

chránení, vymedzenie elektronických 

komunikačných služieb pre budúcnosť by 

nemalo byť výlučne založené na 

technických parametroch, ale malo 

vychádzať skôr z funkčného prístupu. 

Rozsah pôsobnosti potrebnej regulácie by 

mal byť primeraný, aby sa dosiahli ciele 

verejného záujmu. Zatiaľ čo „prenos 

signálov“ zostáva dôležitým parametrom 

pre určovanie služieb spadajúcich do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice, 

vymedzenie pojmov by sa malo vzťahovať 

aj na ďalšie služby, ktoré umožňujú 

komunikáciu. Z pohľadu koncového 

používateľa nie je podstatné, či 

poskytovateľ prenáša signály sám alebo sa 

komunikácia realizuje cez službu prístupu 

k internetu. Zmenené vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

preto malo obsahovať tri typy služieb, 

ktoré sa môžu čiastočne prekrývať, a to 

konkrétne služby prístupu k internetu 

podľa vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 

2 nariadenia (EÚ) 2015/2120, 

interpersonálne komunikačné služby podľa 

vymedzenia pojmov v tejto smernici, 

a služby pozostávajúce celkovo alebo 

hlavne z prenosu signálov. Vymedzenie 

pojmov elektronických komunikačných 

služieb by malo odstrániť nejasnosti 

pozorované pri implementácii predošlého 

vymedzenia pojmov a umožniť 

prispôsobené uplatňovanie všetkých 

ustanovení špecifických práv a povinností 

obsiahnutých v danom rámci na rôzne typy 

služieb. Spracovanie osobných údajov v 

rámci elektronických komunikačných 

služieb za úhradu alebo inak, musí byť v 

súlade so smernicou 95/46/ES, ktorú 25. 

mája 2018 nahradí nariadenie (EÚ) 

elektronickej pošty funkčne rovnocennými 

online službami, ako sú internetová 

telefónia, služby odosielania správ a 

emailové služby založené na webe. S 

cieľom zabezpečiť, aby boli koncoví 

používatelia pri používaní funkčne 

rovnocenných služieb účinne a rovnocenne 

chránení, vymedzenie elektronických 

komunikačných služieb pre budúcnosť by 

nemalo byť výlučne založené na 

technických parametroch, ale malo by 

vychádzať skôr z funkčného prístupu. 

Rozsah pôsobnosti potrebnej regulácie by 

mal byť primeraný, aby sa dosiahli ciele 

verejného záujmu. Zatiaľ čo „prenos 

signálov“ umožňuje zahrnúť služby 

prenosu do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, vymedzenie pojmov by sa malo 

vzťahovať aj na ďalšie služby, ktoré 

umožňujú komunikáciu. Z pohľadu 

koncového používateľa nie je podstatné, či 

poskytovateľ prenáša signály sám alebo sa 

komunikácia realizuje cez službu prístupu 

k internetu. Zmenené vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

preto malo obsahovať tri typy služieb, 

ktoré sa môžu čiastočne prekrývať, a to 

konkrétne služby prístupu k internetu 

podľa vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 

2 nariadenia (EÚ) 2015/2120, 

interpersonálne komunikačné služby podľa 

vymedzenia pojmov v tejto smernici, 

a služby pozostávajúce celkovo alebo 

hlavne z prenosu signálov, pričom z tretej 

kategórie by mali byť vylúčené služby, 

ktoré sa považujú za interpersonálne 

komunikačné služby definované 

v odseku 5 článku 2 tohto kódexu, služby 

informačnej spoločnosti definované 

v článku 1 smernice 98/34/ES a za služby 

poskytujúce alebo vykonávajúce redakčnú 

kontrolu nad obsahom prenášaným 

s použitím elektronických komunikačných 

sietí a služieb. Vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

malo odstrániť nejasnosti pozorované pri 

implementácii predošlého vymedzenia 

pojmov a umožniť prispôsobené 
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2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov)23. 

uplatňovanie všetkých ustanovení 

špecifických práv a povinností 

obsiahnutých v danom rámci na rôzne typy 

služieb. Spracovanie osobných údajov v 

rámci elektronických komunikačných 

služieb za úhradu alebo inak, musí byť v 

súlade so smernicou 95/46/ES, ktorú 25. 

mája 2018 nahradí nariadenie (EÚ) 

2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov)23. 

_________________ _________________ 

23 Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov); Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

23 Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov); Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   172 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Aby služba patrila do rozsahu 

vymedzenia pojmov elektronických 

komunikačných služieb, musí byť 

poskytovaná obvyklým spôsobom za 

odmenu. V digitálnej ekonomike účastníci 

trhu čoraz viac považujú informácie 

o používateľoch za informácie, ktoré majú 

peňažnú hodnotu. Elektronické 

komunikačné služby sú často poskytované 

za protiplnenie iné ako peniaze, napr. za 

poskytnutie prístupu k osobným alebo 

iným údajom. Pojem odmeny by preto mal 

zahŕňať situácie, v ktorých poskytovateľ 

služby vyžaduje a koncový používateľ 

poskytovateľovi priamo alebo nepriamo 

(16) Aby služba patrila do rozsahu 

vymedzenia pojmov elektronických 

komunikačných služieb, musí byť 

poskytovaná obvyklým spôsobom za 

odmenu. V digitálnej ekonomike účastníci 

trhu čoraz viac považujú informácie 

o používateľoch za informácie, ktoré majú 

peňažnú hodnotu. Elektronické 

komunikačné služby sú v niektorých 

prípadoch poskytované za osobné údaje, 

pričom tieto údaje sa používajú na účely, 

ktoré presahujú rámec potrebný na 

plnenie zmluvy. Pojem odmeny by preto 

mal zahŕňať situácie, v ktorých 

poskytovateľ služby vyžaduje a koncový 
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aktívne poskytuje osobné údaje, ako je 

meno alebo emailová adresa, alebo iné 

údaje. Tiež by mal zahŕňať situácie, 

v ktorých poskytovateľ zhromažďuje 

informácie bez toho, aby ich koncový 

používateľ aktívne poskytoval, ako sú 

osobné údaje vrátane IP adresy, alebo 

ďalšie automaticky generované 

informácie, ako sú informácie 

zhromaždené a prenášané súbormi 

cookies. Podľa judikatúry Súdneho dvora 

Európskej únie ohľadom na článok 57 

ZFEÚ24, odmena existuje v zmysle zmluvy 

aj v prípade, ak poskytovateľovi služby 

platí tretia strana a nie prijímateľ služby. 

Pojem odmeny by preto mal zahŕňať aj 

situácie, kde je koncový používateľ 

vystavený reklamám, ktoré sú podmienkou 

získania vstupu do služby, alebo situáciám, 

keď poskytovateľ služieb speňažuje osobné 

údaje, ktoré zhromaždil. 

používateľ priamo alebo nepriamo 

poskytuje osobné údaje, ktoré sa používajú 

na účel, ktorý nie je potrebný na plnenie 

zmluvy. Podľa judikatúry Súdneho dvora 

Európskej únie s ohľadom na článok 57 

ZFEÚ24, odmena existuje v zmysle zmluvy 

aj v prípade, ak poskytovateľovi služby 

platí tretia strana a nie prijímateľ služby. 

Pojem odmeny by preto mal zahŕňať aj 

situácie, kde je koncový používateľ 

vystavený reklamám, ktoré sú podmienkou 

získania vstupu do služby, alebo situáciám, 

keď poskytovateľ služieb speňažuje osobné 

údaje, ktoré zhromaždil. 

_________________ _________________ 

24 Vec C-352/85 Bond van Adverteerders 

a ďalší vs Holandsko, EÚ:C:1988:196. 

24 Vec C-352/85 Bond van Adverteerders 

a ďalší vs Holandsko, EÚ:C:1988:196. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Interpersonálne komunikačné 

služby sú služby, ktoré umožňujú 

interpersonálnu a interaktívnu výmenu 

informácií, a medzi ne patria služby ako 

tradičné volania medzi dvomi 

(17) Interpersonálne komunikačné 

služby sú služby, ktoré umožňujú 

interpersonálnu a interaktívnu výmenu 

informácií. Interpersonálne komunikačné 

služby sa vzťahujú len na komunikáciu 
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jednotlivcami, ale aj všetky typy emailov, 

služieb odosielania správ alebo 

skupinových chatov. Interpersonálne 

komunikačné služby sa vzťahujú len na 

komunikáciu medzi určitým, teda nie 

potenciálne neobmedzeným, počtom 

fyzických osôb, ktorý je vymedzený 

odosielateľom správy. Komunikácia 

zahŕňajúca právnické osoby by mala byť 

v rámci prípadu, keď fyzické osoby konajú 

v mene tých právnických osôb, alebo sú 

zapojené aspoň na jednej strane 

komunikácie. Interaktívna komunikácia 

znamená, že daná služba umožňuje 

prijímateľovi informácie odpovedať. 

Služby, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, 

ako napr. lineárne vysielanie, video na 

požiadanie, webové sídla, sociálne siete, 

blogy alebo výmena informácií medzi 

strojmi, by nemali byť považované za 

interpersonálne komunikačné služby. Za 

výnimočných okolností by sa služba 

nemala považovať za interpersonálnu 

komunikačnú službu, ak je interpersonálny 

a interaktívny komunikačný prostriedok 

čisto doplnkovou zložkou inej služby a 

z objektívnych technických dôvodov 

nemôže byť použitá bez danej hlavnej 

služby, a jej začlenenie nie je prostriedkom 

na obídenie uplatniteľnosti pravidiel 

riadenia elektronických komunikačných 

služieb. Príkladom takejto výnimky by 

mohol byť, v podstate, komunikačný kanál 

v rámci online hier, ktorý závisí od 

vlastností komunikačného zariadenia 

služby. 

medzi určitým, teda nie potenciálne 

neobmedzeným, počtom fyzických osôb, 

ktorý je vymedzený odosielateľom správy. 

Komunikácia zahŕňajúca právnické osoby 

by mala byť v rámci prípadu, keď fyzické 

osoby konajú v mene tých právnických 

osôb, alebo sú zapojené aspoň na jednej 

strane komunikácie. Interaktívna 

komunikácia znamená, že daná služba 

umožňuje prijímateľovi informácie 

odpovedať. Služby, ktoré tieto podmienky 

nespĺňajú, ako napr. lineárne vysielanie, 

video na požiadanie, webové sídla, 

sociálne siete, blogy alebo výmena 

informácií medzi strojmi, by nemali byť 

považované za interpersonálne 

komunikačné služby. Za výnimočných 

okolností by sa služba nemala považovať 

za interpersonálnu komunikačnú službu, ak 

je interpersonálny a interaktívny 

komunikačný prostriedok čisto doplnkovou 

zložkou inej služby a z objektívnych 

technických dôvodov nemôže byť použitá 

bez danej hlavnej služby, a jej začlenenie 

nie je prostriedkom na obídenie 

uplatniteľnosti pravidiel riadenia 

elektronických komunikačných služieb. 

Príkladom takejto výnimky by mohol byť, 

v podstate, komunikačný kanál v rámci 

online hier alebo dokument zdieľajúci 

aplikácie, ktorý závisí od vlastností 

komunikačného zariadenia služby. 

Podobne, pokiaľ služba s viacerými 

funkciami obsahuje komunikačnú 

funkciu alebo prvok, ktorá/ý sa (na 

základe osobitných faktov) môže riadne 

považovať za interpersonálnu 

komunikačnú službu (ktorá sa môže 

používať samostatne), len táto 

oddeliteľná funkcia alebo prvok by sa 

mali považovať za interpersonálnu 

komunikačnú službu. 

  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   174 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Interpersonálne komunikačné 

služby sú služby, ktoré umožňujú 

interpersonálnu a interaktívnu výmenu 

informácií, a medzi ne patria služby ako 

tradičné volania medzi dvomi 

jednotlivcami, ale aj všetky typy emailov, 

služieb odosielania správ alebo 

skupinových chatov. Interpersonálne 

komunikačné služby sa vzťahujú len na 

komunikáciu medzi určitým, teda nie 

potenciálne neobmedzeným, počtom 

fyzických osôb, ktorý je vymedzený 

odosielateľom správy. Komunikácia 

zahŕňajúca právnické osoby by mala byť 

v rámci prípadu, keď fyzické osoby konajú 

v mene tých právnických osôb, alebo sú 

zapojené aspoň na jednej strane 

komunikácie. Interaktívna komunikácia 

znamená, že daná služba umožňuje 

prijímateľovi informácie odpovedať. 

Služby, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, 

ako napr. lineárne vysielanie, video na 

požiadanie, webové sídla, sociálne siete, 

blogy alebo výmena informácií medzi 

strojmi, by nemali byť považované za 

interpersonálne komunikačné služby. Za 

výnimočných okolností by sa služba 

nemala považovať za interpersonálnu 

komunikačnú službu, ak je interpersonálny 

a interaktívny komunikačný prostriedok 

čisto doplnkovou zložkou inej služby a 

z objektívnych technických dôvodov 

nemôže byť použitá bez danej hlavnej 

služby, a jej začlenenie nie je prostriedkom 

na obídenie uplatniteľnosti pravidiel 

riadenia elektronických komunikačných 

služieb. Príkladom takejto výnimky by 

mohol byť, v podstate, komunikačný kanál 

v rámci online hier, ktorý závisí od 

(17) Interpersonálne komunikačné 

služby sú služby, keď hlavný účel služby 

predstavuje umožňovanie 
interpersonálnej a interaktívnej výmeny 

informácií, a medzi ne patria služby ako 

tradičné volania medzi dvomi 

jednotlivcami, ale aj všetky služby 

odosielania správ alebo skupinové chaty. 

Interpersonálne komunikačné služby sa 

vzťahujú len na komunikáciu medzi 

určitým, teda nie potenciálne 

neobmedzeným, počtom fyzických osôb, 

ktorý je vymedzený odosielateľom správy. 

Komunikácia zahŕňajúca právnické osoby 

by mala byť v rámci prípadu, keď fyzické 

osoby konajú v mene tých právnických 

osôb, alebo sú zapojené aspoň na jednej 

strane komunikácie. Interaktívna 

komunikácia znamená, že daná služba 

umožňuje prijímateľovi informácie 

odpovedať. Služby, ktoré tieto podmienky 

nespĺňajú, ako napr. lineárne vysielanie, 

video na požiadanie, webové sídla, 

sociálne siete, blogy alebo výmena 

informácií medzi strojmi, by nemali byť 

považované za interpersonálne 

komunikačné služby. Služba by sa nemala 

považovať za interpersonálnu 

komunikačnú službu, ak interpersonálny 

a interaktívny komunikačný prostriedok 

nie je hlavným účelom služby a 

z objektívnych technických dôvodov 

nemôže byť použitá bez danej hlavnej 

služby, a jej začlenenie nie je prostriedkom 

na obídenie uplatniteľnosti pravidiel 

riadenia elektronických komunikačných 

služieb, keďže uplatňovanie ustanovení 

v tejto smernici by nebolo proporcionálne 

úrovni pripojenia poskytovanej touto 

službou. Príkladom takejto výnimky by 
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vlastností komunikačného zariadenia 

služby. 

mohol byť, v podstate, komunikačný kanál 

v rámci online hier, ktorý závisí od 

vlastností komunikačného zariadenia 

služby. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   175 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Interpersonálne komunikačné 

služby sú služby, ktoré umožňujú 

interpersonálnu a interaktívnu výmenu 

informácií, a medzi ne patria služby ako 

tradičné volania medzi dvomi 

jednotlivcami, ale aj všetky typy emailov, 

služieb odosielania správ alebo 

skupinových chatov. Interpersonálne 

komunikačné služby sa vzťahujú len na 

komunikáciu medzi určitým, teda nie 

potenciálne neobmedzeným, počtom 

fyzických osôb, ktorý je vymedzený 

odosielateľom správy. Komunikácia 

zahŕňajúca právnické osoby by mala byť 

v rámci prípadu, keď fyzické osoby konajú 

v mene tých právnických osôb, alebo sú 

zapojené aspoň na jednej strane 

komunikácie. Interaktívna komunikácia 

znamená, že daná služba umožňuje 

prijímateľovi informácie odpovedať. 

Služby, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, 

ako napr. lineárne vysielanie, video na 

požiadanie, webové sídla, sociálne siete, 

blogy alebo výmena informácií medzi 

(17) Interpersonálne komunikačné 

služby sú služby poskytované za odmenu, 

ktoré umožňujú interpersonálnu 

a interaktívnu výmenu informácií, a medzi 

ne patria služby ako tradičné volania medzi 

dvomi jednotlivcami, ale aj všetky typy 

emailov, služieb odosielania správ alebo 

skupinových chatov. Interpersonálne 

komunikačné služby sa vzťahujú len na 

komunikáciu medzi určitým, teda nie 

potenciálne neobmedzeným, počtom 

fyzických osôb, ktorý je vymedzený 

odosielateľom správy. Komunikácia 

zahŕňajúca právnické osoby by mala byť 

v rámci prípadu, keď fyzické osoby konajú 

v mene tých právnických osôb, alebo sú 

zapojené aspoň na jednej strane 

komunikácie. Interaktívna komunikácia 

znamená, že daná služba umožňuje 

prijímateľovi informácie odpovedať. 

Služby, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, 

ako napr. lineárne vysielanie, video na 

požiadanie, webové sídla, sociálne siete, 

blogy alebo výmena informácií medzi 
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strojmi, by nemali byť považované za 

interpersonálne komunikačné služby. Za 

výnimočných okolností by sa služba 

nemala považovať za interpersonálnu 

komunikačnú službu, ak je interpersonálny 

a interaktívny komunikačný prostriedok 

čisto doplnkovou zložkou inej služby a 

z objektívnych technických dôvodov 

nemôže byť použitá bez danej hlavnej 

služby, a jej začlenenie nie je prostriedkom 

na obídenie uplatniteľnosti pravidiel 

riadenia elektronických komunikačných 

služieb. Príkladom takejto výnimky by 

mohol byť, v podstate, komunikačný kanál 

v rámci online hier, ktorý závisí od 

vlastností komunikačného zariadenia 

služby. 

strojmi, by nemali byť považované za 

interpersonálne komunikačné služby. Za 

výnimočných okolností by sa služba 

nemala považovať za interpersonálnu 

komunikačnú službu, ak je interpersonálny 

a interaktívny komunikačný prostriedok 

čisto doplnkovou zložkou inej služby a 

z objektívnych technických dôvodov 

nemôže byť použitá bez danej hlavnej 

služby, a jej začlenenie nie je prostriedkom 

na obídenie uplatniteľnosti pravidiel 

riadenia elektronických komunikačných 

služieb. Príkladom takejto výnimky by 

mohol byť, v podstate, komunikačný kanál 

v rámci online hier, ktorý závisí od 

vlastností komunikačného zariadenia 

služby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Interpersonálne komunikačné 

služby sú služby, ktoré umožňujú 

interpersonálnu a interaktívnu výmenu 

informácií, a medzi ne patria služby ako 

tradičné volania medzi dvomi 

jednotlivcami, ale aj všetky typy emailov, 

služieb odosielania správ alebo 

skupinových chatov. Interpersonálne 

komunikačné služby sa vzťahujú len na 

komunikáciu medzi určitým, teda nie 

potenciálne neobmedzeným, počtom 

fyzických osôb, ktorý je vymedzený 

odosielateľom správy. Komunikácia 

zahŕňajúca právnické osoby by mala byť 

v rámci prípadu, keď fyzické osoby konajú 

v mene tých právnických osôb, alebo sú 

zapojené aspoň na jednej strane 

komunikácie. Interaktívna komunikácia 

(17) Interpersonálne komunikačné 

služby sú služby, ktoré umožňujú 

interpersonálnu a interaktívnu výmenu 

informácií, a medzi ne patria služby ako 

tradičné volania medzi dvomi 

jednotlivcami, ale aj všetky typy emailov, 

služieb odosielania správ alebo 

skupinových chatov. Interpersonálne 

komunikačné služby sa vzťahujú len na 

komunikáciu medzi určitým, teda nie 

potenciálne neobmedzeným, počtom 

fyzických osôb, ktorý je vymedzený 

odosielateľom správy. Komunikácia 

zahŕňajúca právnické osoby by mala byť 

v rámci prípadu, keď fyzické osoby konajú 

v mene tých právnických osôb, alebo sú 

zapojené aspoň na jednej strane 

komunikácie. Interaktívna komunikácia 
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znamená, že daná služba umožňuje 

prijímateľovi informácie odpovedať. 

Služby, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, 

ako napr. lineárne vysielanie, video na 

požiadanie, webové sídla, sociálne siete, 

blogy alebo výmena informácií medzi 

strojmi, by nemali byť považované za 

interpersonálne komunikačné služby. Za 

výnimočných okolností by sa služba 

nemala považovať za interpersonálnu 

komunikačnú službu, ak je interpersonálny 

a interaktívny komunikačný prostriedok 

čisto doplnkovou zložkou inej služby a 

z objektívnych technických dôvodov 

nemôže byť použitá bez danej hlavnej 

služby, a jej začlenenie nie je prostriedkom 

na obídenie uplatniteľnosti pravidiel 

riadenia elektronických komunikačných 

služieb. Príkladom takejto výnimky by 

mohol byť, v podstate, komunikačný kanál 

v rámci online hier, ktorý závisí od 

vlastností komunikačného zariadenia 

služby. 

znamená, že daná služba umožňuje 

prijímateľovi informácie odpovedať. 

Služby, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, 

ako napr. lineárne vysielanie, video na 

požiadanie, webové sídla, sociálne siete, 

blogy alebo výmena informácií medzi 

strojmi, by nemali byť považované za 

interpersonálne komunikačné služby. Za 

výnimočných okolností by sa služba 

nemala považovať za interpersonálnu 

komunikačnú službu, ak je interpersonálny 

a interaktívny komunikačný prostriedok 

zložkou inej služby a z objektívnych 

technických dôvodov nemôže byť použitá 

bez danej hlavnej služby, a jej začlenenie 

nie je prostriedkom na obídenie 

uplatniteľnosti pravidiel riadenia 

elektronických komunikačných služieb. 

Príkladom takejto výnimky by mohol byť, 

v podstate, komunikačný kanál v rámci 

online hier, ktorý závisí od vlastností 

komunikačného zariadenia služby. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto vypustenie slúži na objasnenie, aký druh služieb by mal patriť do rozsahu pôsobnosti 

tejto smernice na obmedzenie rizika nejednotnosti jej uplatňovania. 

 

Pozmeňujúci návrh   177 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Interpersonálne komunikačné 

služby využívajúce čísla z národného alebo 

medzinárodného telefónneho číslovacieho 

plánu sa pripájajú do verejnej 

(využívajúcej pakety alebo okruhy) 

komutovanej telefónnej siete. Tieto 

interpersonálne komunikačné služby s 

(18) Interpersonálne komunikačné 

služby využívajúce čísla z národného alebo 

medzinárodného telefónneho číslovacieho 

plánu sa pripájajú do verejnej 

(využívajúcej pakety alebo okruhy) 

komutovanej telefónnej siete. Tieto 

interpersonálne komunikačné služby s 



 

PE602.947v01-00 40/164 AM\1122801SK.docx 

SK 

číslovaním sa skladajú zo služieb, ku 

ktorým sú čísla koncových používateľov 

priradené s cieľom zabezpečiť prepojenie 

koniec-koniec a služieb umožňujúcich 

koncovým používateľom kontaktovať 

osoby, ktorým takéto čísla boli priradené. 

Samotné využívanie čísla ako 

identifikátora by nemalo byť považované 

za rovnocenné s použitím čísla na 

pripojenie k verejnej komutovanej 

telefónnej sieti, a preto by sa samo o sebe 

nemalo považovať za dostatočné na to, aby 

sa služba kvalifikovala ako interpersonálna 

komunikačná služba s číslovaním. 

Interpersonálne komunikačné služby bez 

číslovania by mali podliehať len 

povinnostiam, v prípade, keď si verejné 

záujmy vyžadujú uplatňovanie osobitných 

regulačných povinností na všetky typy 

elektronických komunikačných služieb, 

bez ohľadu na to, či na poskytovanie svojej 

služby využívajú čísla. Je oprávnené 

zaobchádzať s interpersonálnymi 

komunikačnými službami bez číslovania 

odlišne, keďže sú súčasťou a teda 

využívajú verejne zabezpečený 

interoperabilný ekosystém. 

číslovaním sa skladajú zo služieb, ku 

ktorým sú čísla koncových používateľov 

priradené s cieľom zabezpečiť prepojenie 

koniec-koniec a služieb umožňujúcich 

koncovým používateľom kontaktovať 

osoby, ktorým takéto čísla boli priradené. 

Samotné využívanie čísla ako 

identifikátora by nemalo byť považované 

za rovnocenné s použitím čísla na 

pripojenie k verejnej komutovanej 

telefónnej sieti, a preto by sa samo o sebe 

nemalo považovať za dostatočné na to, aby 

sa služba kvalifikovala ako interpersonálna 

komunikačná služba s číslovaním. Navyše, 

keď sa poskytované služby nespoliehajú 

na vlastnú infraštruktúru, a preto nemajú 

významnú kontrolu nad sieťou použitou 

na umožnenie komunikácie, používanie 

čísla by sa tiež malo zvažovať iným 

spôsobom, lebo povinnosti by neboli 

primerané ich schopnosti dodávať určitú 

kvalitu služby. Interpersonálne 

komunikačné služby bez číslovania by mali 

podliehať len povinnostiam, v prípade, keď 

si verejné záujmy vyžadujú uplatňovanie 

osobitných regulačných povinností na 

všetky typy elektronických komunikačných 

služieb, bez ohľadu na to, či na 

poskytovanie svojej služby využívajú čísla. 

Je oprávnené zaobchádzať 

s interpersonálnymi komunikačnými 

službami bez číslovania odlišne, keďže sú 

súčasťou a teda využívajú verejne 

zabezpečený interoperabilný ekosystém. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) S cieľom pretransformovať 

politické ciele stratégie pre jednotný 

digitálny trh do regulačných podmienok by 

rámec mal, okrem existujúcich troch 

hlavných cieľov, ktoré spočívajú v podpore 

hospodárskej súťaže, vnútorného trhu a 

záujmov koncových používateľov, 

presadzovať cieľ dodatočného pripojenia, 

vyjadrený pomocou výsledkov: rozsiahly 

prístup a využívanie pevného a mobilného 

pripojenia s veľmi vysokou kapacitou pre 

všetkých občanov a podniky Únie na 

základe primeranej ceny a výberu, ktorý 

umožnila účinná a spravodlivá 

hospodárska súťaž, efektívne investície 

a otvorená inovácia, účinné využívanie 

frekvenčného spektra, spoločné pravidlá 

a predvídateľné regulačné prístupy v rámci 

vnútorného trhu a potrebné pravidlá platné 

pre konkrétne odvetvia na zabezpečenie 

záujmov občanov. Pre členské štáty, 

národné regulačné orgány a iné príslušné 

orgány a zainteresované strany, sa cieľ 

pripojenia premieta na jednej strane do 

snahy o siete s najvyššou kapacitou 

a služby hospodársky udržateľné v danej 

oblasti, a na druhej strane do snahy 

o presadzovanie územnej súdržnosti, 

v zmysle konvergencie v kapacite 

dostupnej v rozličných oblastiach. 

(23) S cieľom pretransformovať 

politické ciele stratégie pre jednotný 

digitálny trh do regulačných podmienok by 

rámec mal, okrem existujúcich troch 

hlavných cieľov, ktoré spočívajú v podpore 

hospodárskej súťaže, vnútorného trhu a 

záujmov koncových používateľov, 

presadzovať cieľ dodatočného pripojenia, 

vyjadrený pomocou výsledkov: rozsiahly 

prístup a využívanie pevného a mobilného 

pripojenia s veľmi vysokou kapacitou pre 

všetkých občanov a podniky Únie na 

základe primeranej ceny a výberu, ktorý 

umožnila účinná a spravodlivá 

hospodárska súťaž, efektívne investície 

a otvorená inovácia, účinné využívanie 

frekvenčného spektra, spoločné pravidlá 

a predvídateľné regulačné prístupy v rámci 

vnútorného trhu a potrebné pravidlá platné 

pre konkrétne odvetvia na zabezpečenie 

záujmov občanov. Všetky politické ciele 

uvedené v tomto odseku by sa mali 

považovať za rovnako dôležité. Pre 

členské štáty, národné regulačné orgány 

a iné príslušné orgány a zainteresované 

strany, sa cieľ pripojenia premieta na 

jednej strane do snahy o siete s najvyššou 

kapacitou a služby hospodársky udržateľné 

v danej oblasti, a na druhej strane do snahy 

o presadzovanie územnej súdržnosti, 

v zmysle konvergencie v kapacite 

dostupnej v rozličných oblastiach. 

Spravodlivá hospodárska súťaž je 

najdôležitejším predpokladom investícií. 

Cieľom je zabezpečiť vysokovýkonné 

infraštruktúry v celej Európskej únii. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Všetky ciele uvedené v tomto odôvodnení sú rovnako dôležité. Len prostredníctvom 

spravodlivej hospodárskej súťaže sa zvýšia investície a vybuduje sa infraštruktúra. Cieľom je 

zabezpečiť vysokovýkonné infraštruktúry v celej Európskej únii. 
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Pozmeňujúci návrh   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) S cieľom pretransformovať 

politické ciele stratégie pre jednotný 

digitálny trh do regulačných podmienok by 

rámec mal, okrem existujúcich troch 

hlavných cieľov, ktoré spočívajú v podpore 

hospodárskej súťaže, vnútorného trhu a 

záujmov koncových používateľov, 

presadzovať cieľ dodatočného pripojenia, 

vyjadrený pomocou výsledkov: rozsiahly 

prístup a využívanie pevného a mobilného 

pripojenia s veľmi vysokou kapacitou pre 

všetkých občanov a podniky Únie na 

základe primeranej ceny a výberu, ktorý 

umožnila účinná a spravodlivá 

hospodárska súťaž, efektívne investície 

a otvorená inovácia, účinné využívanie 

frekvenčného spektra, spoločné pravidlá 

a predvídateľné regulačné prístupy v rámci 

vnútorného trhu a potrebné pravidlá platné 

pre konkrétne odvetvia na zabezpečenie 

záujmov občanov. Pre členské štáty, 

národné regulačné orgány a iné príslušné 

orgány a zainteresované strany, sa cieľ 

pripojenia premieta na jednej strane do 

snahy o siete s najvyššou kapacitou 

a služby hospodársky udržateľné v danej 

oblasti, a na druhej strane do snahy 

o presadzovanie územnej súdržnosti, 

v zmysle konvergencie v kapacite 

dostupnej v rozličných oblastiach. 

(23) S cieľom pretransformovať 

politické ciele stratégie pre jednotný 

digitálny trh do regulačných podmienok by 

rámec mal, okrem existujúcich troch 

hlavných cieľov, ktoré spočívajú v podpore 

hospodárskej súťaže, vnútorného trhu a 

záujmov koncových používateľov a 

občanov, presadzovať cieľ dodatočného 

pripojenia, vyjadrený pomocou výsledkov: 

rozsiahly prístup a využívanie pevného 

a mobilného pripojenia s veľmi vysokou 

kapacitou pre všetkých občanov a podniky 

Únie na základe primeranej ceny a výberu, 

ktorý umožnila účinná, spravodlivá 

a udržateľná hospodárska súťaž, efektívne 

investície a otvorená inovácia, účinné 

využívanie frekvenčného spektra, spoločné 

pravidlá a predvídateľné regulačné prístupy 

v rámci vnútorného trhu a potrebné 

pravidlá platné pre konkrétne odvetvia na 

zabezpečenie dlhodobých záujmov 

občanov. Pre členské štáty, národné 

regulačné orgány a iné príslušné orgány 

a zainteresované strany, sa cieľ pripojenia 

premieta na jednej strane do snahy o siete 

s najvyššou kapacitou a služby 

hospodársky udržateľné v danej oblasti, 

a na druhej strane do snahy 

o presadzovanie územnej súdržnosti, 

v zmysle konvergencie v kapacite 

dostupnej v rozličných oblastiach, pričom 

treba zabezpečiť hospodársky vývoj 

v Európe podporovaný 

konkurencieschopnosťou európskeho 

priemyslu. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   180 

Nadine Morano 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) S cieľom pretransformovať 

politické ciele stratégie pre jednotný 

digitálny trh do regulačných podmienok by 

rámec mal, okrem existujúcich troch 

hlavných cieľov, ktoré spočívajú v podpore 

hospodárskej súťaže, vnútorného trhu a 

záujmov koncových používateľov, 

presadzovať cieľ dodatočného pripojenia, 

vyjadrený pomocou výsledkov: rozsiahly 

prístup a využívanie pevného a mobilného 

pripojenia s veľmi vysokou kapacitou pre 

všetkých občanov a podniky Únie na 

základe primeranej ceny a výberu, ktorý 

umožnila účinná a spravodlivá 

hospodárska súťaž, efektívne investície 

a otvorená inovácia, účinné využívanie 

frekvenčného spektra, spoločné pravidlá 

a predvídateľné regulačné prístupy v rámci 

vnútorného trhu a potrebné pravidlá platné 

pre konkrétne odvetvia na zabezpečenie 

záujmov občanov. Pre členské štáty, 

národné regulačné orgány a iné príslušné 

orgány a zainteresované strany, sa cieľ 

pripojenia premieta na jednej strane do 

snahy o siete s najvyššou kapacitou 

a služby hospodársky udržateľné v danej 

oblasti, a na druhej strane do snahy 

o presadzovanie územnej súdržnosti, 

v zmysle konvergencie v kapacite 

dostupnej v rozličných oblastiach. 

(23) S cieľom pretransformovať 

politické ciele stratégie pre jednotný 

digitálny trh do regulačných podmienok by 

rámec mal, okrem existujúcich troch 

hlavných cieľov, ktoré spočívajú v podpore 

hospodárskej súťaže, vnútorného trhu a 

záujmov koncových používateľov, 

presadzovať cieľ dodatočného pripojenia, 

vyjadrený pomocou výsledkov: rozsiahly 

prístup a využívanie pevného a mobilného 

pripojenia s veľmi vysokou kapacitou pre 

všetkých občanov a podniky Únie, najmä 

malé a stredné podniky, na základe 

primeranej ceny a výberu, ktorý umožnila 

účinná a spravodlivá hospodárska súťaž, 

efektívne investície a otvorená inovácia, 

účinné využívanie frekvenčného spektra, 

spoločné pravidlá a predvídateľné 

regulačné prístupy v rámci vnútorného trhu 

a potrebné pravidlá platné pre konkrétne 

odvetvia na zabezpečenie záujmov 

občanov. Pre členské štáty, národné 

regulačné orgány a iné príslušné orgány 

a zainteresované strany, sa cieľ pripojenia 

premieta na jednej strane do snahy o siete 

s najvyššou kapacitou a služby 

hospodársky udržateľné v danej oblasti, 

a na druhej strane do snahy 

o presadzovanie územnej súdržnosti, 

v zmysle konvergencie v kapacite 

dostupnej v rozličných oblastiach. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   181 

Kathleen Van Brempt 
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Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) S cieľom pretransformovať 

politické ciele stratégie pre jednotný 

digitálny trh do regulačných podmienok by 

rámec mal, okrem existujúcich troch 

hlavných cieľov, ktoré spočívajú v podpore 

hospodárskej súťaže, vnútorného trhu a 

záujmov koncových používateľov, 

presadzovať cieľ dodatočného pripojenia, 

vyjadrený pomocou výsledkov: rozsiahly 

prístup a využívanie pevného a mobilného 

pripojenia s veľmi vysokou kapacitou pre 

všetkých občanov a podniky Únie na 

základe primeranej ceny a výberu, ktorý 

umožnila účinná a spravodlivá 

hospodárska súťaž, efektívne investície 

a otvorená inovácia, účinné využívanie 

frekvenčného spektra, spoločné pravidlá 

a predvídateľné regulačné prístupy v rámci 

vnútorného trhu a potrebné pravidlá platné 

pre konkrétne odvetvia na zabezpečenie 

záujmov občanov. Pre členské štáty, 

národné regulačné orgány a iné príslušné 

orgány a zainteresované strany, sa cieľ 

pripojenia premieta na jednej strane do 

snahy o siete s najvyššou kapacitou 

a služby hospodársky udržateľné v danej 

oblasti, a na druhej strane do snahy 

o presadzovanie územnej súdržnosti, 

v zmysle konvergencie v kapacite 

dostupnej v rozličných oblastiach. 

(23) S cieľom pretransformovať 

politické ciele stratégie pre jednotný 

digitálny trh do regulačných podmienok by 

rámec mal, okrem existujúcich troch 

hlavných cieľov, ktoré spočívajú v podpore 

hospodárskej súťaže, vnútorného trhu a 

záujmov koncových používateľov, 

presadzovať cieľ dodatočného pripojenia, 

vyjadrený pomocou výsledkov: rozsiahly 

prístup, investície do a využívanie pevného 

a mobilného pripojenia s veľmi vysokou 

kapacitou pre všetkých občanov a podniky 

Únie na základe primeranej ceny a výberu, 

ktorý umožnila účinná a spravodlivá 

hospodárska súťaž, efektívne investície 

a otvorená inovácia, účinné využívanie 

frekvenčného spektra, spoločné pravidlá 

a predvídateľné regulačné prístupy v rámci 

vnútorného trhu a potrebné pravidlá platné 

pre konkrétne odvetvia na zabezpečenie 

záujmov občanov. Pre členské štáty, 

národné regulačné orgány a iné príslušné 

orgány a zainteresované strany, sa cieľ 

pripojenia premieta na jednej strane do 

snahy o siete s najvyššou kapacitou 

a služby hospodársky udržateľné v danej 

oblasti, a na druhej strane do snahy 

o presadzovanie územnej súdržnosti, 

v zmysle konvergencie v kapacite 

dostupnej v rozličných oblastiach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   182 

Aldo Patriciello 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) S cieľom pretransformovať 

politické ciele stratégie pre jednotný 

digitálny trh do regulačných podmienok by 

rámec mal, okrem existujúcich troch 

hlavných cieľov, ktoré spočívajú v 

podpore hospodárskej súťaže, vnútorného 

trhu a záujmov koncových používateľov, 

presadzovať cieľ dodatočného pripojenia, 

vyjadrený pomocou výsledkov: rozsiahly 

prístup a využívanie pevného a mobilného 

pripojenia s veľmi vysokou kapacitou pre 

všetkých občanov a podniky Únie na 

základe primeranej ceny a výberu, ktorý 

umožnila účinná a spravodlivá 

hospodárska súťaž, efektívne investície 

a otvorená inovácia, účinné využívanie 

frekvenčného spektra, spoločné pravidlá 

a predvídateľné regulačné prístupy v rámci 

vnútorného trhu a potrebné pravidlá platné 

pre konkrétne odvetvia na zabezpečenie 

záujmov občanov. Pre členské štáty, 

národné regulačné orgány a iné príslušné 

orgány a zainteresované strany, sa cieľ 

pripojenia premieta na jednej strane do 

snahy o siete s najvyššou kapacitou 

a služby hospodársky udržateľné v danej 

oblasti, a na druhej strane do snahy 

o presadzovanie územnej súdržnosti, 

v zmysle konvergencie v kapacite 

dostupnej v rozličných oblastiach. 

(23) S cieľom pretransformovať 

politické ciele stratégie pre jednotný 

digitálny trh do regulačných podmienok 

musí rámec súbežne s existujúcimi tromi 

hlavnými cieľmi, ktoré spočívajú v 

podpore hospodárskej súťaže, vnútorného 

trhu a záujmov koncových používateľov, 

presadzovať cieľ dodatočného pripojenia, 

vyjadrený pomocou výsledkov: rozsiahly 

prístup a využívanie pevného a mobilného 

pripojenia s veľmi vysokou kapacitou pre 

všetkých občanov a podniky Únie na 

základe primeranej ceny a výberu, ktorý 

umožnila účinná a spravodlivá 

hospodárska súťaž, efektívne investície 

a otvorená inovácia, účinné využívanie 

frekvenčného spektra, spoločné pravidlá 

a predvídateľné regulačné prístupy v rámci 

vnútorného trhu a potrebné pravidlá platné 

pre konkrétne odvetvia na zabezpečenie 

záujmov občanov. Pre členské štáty, 

národné regulačné orgány a iné príslušné 

orgány a zainteresované strany, sa cieľ 

pripojenia premieta na jednej strane do 

snahy o siete s najvyššou kapacitou 

a služby hospodársky udržateľné v danej 

oblasti, a na druhej strane do snahy 

o presadzovanie územnej súdržnosti, 

v zmysle konvergencie v kapacite 

dostupnej v rozličných oblastiach. 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Zásada, že členské štáty by mali 

uplatňovať právne predpisy EÚ 

technologicky neutrálnym spôsobom , t. j., 

(24) Zásada, že členské štáty by mali 

uplatňovať právne predpisy EÚ 

technologicky neutrálnym spôsobom, t. j., 
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že národný regulačný alebo iný príslušný 

orgán neukladá ani nediskriminuje 

používanie konkrétneho typu technológie, 

nevylučuje prijatie primeraných opatrení 

na podporu niektorých špecifických služieb 

v oprávnených prípadoch s cieľom 

dosiahnuť ciele regulačného rámca, ako 

napríklad digitálnej televízie ako 

prostriedku pre zvýšenie efektívnosti 

využívania spektra. Okrem toho to 

nevylučuje zohľadnenie skutočnosti, že 

niektoré prenosové médiá majú fyzické 

charakteristiky a architektonické prvky, 

ktoré môžu byť nadradené z hľadiska 

kvality služieb, kapacity, nákladov na 

údržbu, energetickej účinnosti, flexibility 

riadenia, spoľahlivosti, odolnosti a 

rozšíriteľnosti, a najmä z hľadiska 

výkonnosti, čo sa môže odraziť v 

opatreniach prijatých s cieľom presadzovať 

rôzne regulačné ciele. 

že národný regulačný alebo iný príslušný 

orgán neukladá ani nediskriminuje 

používanie konkrétneho typu technológie, 

nevylučuje prijatie primeraných opatrení 

na podporu niektorých špecifických služieb 

v oprávnených prípadoch s cieľom 

dosiahnuť ciele regulačného rámca, ako 

napríklad digitálnej televízie ako 

prostriedku pre zvýšenie efektívnosti 

využívania spektra alebo všeobecne 

prechod na rozšírené služby ako 

prostriedok na zvýšenie spokojnosti 

zákazníkov. Okrem toho to nevylučuje 

zohľadnenie skutočnosti, že niektoré 

prenosové médiá majú fyzické 

charakteristiky a architektonické prvky, 

ktoré môžu byť nadradené z hľadiska 

kvality služieb, kapacity, nákladov na 

údržbu, energetickej účinnosti, flexibility 

riadenia, spoľahlivosti, odolnosti a 

rozšíriteľnosti, a najmä z hľadiska 

výkonnosti, čo sa môže odraziť v 

opatreniach prijatých s cieľom presadzovať 

rôzne regulačné ciele. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   184 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Je potrebné poskytnúť vhodné 

stimuly na investície do nových sietí s 

veľmi vysokou kapacitou, ktoré budú 

podporovať inovácie internetových služieb 

s bohatým obsahom a posilnia 

medzinárodnú konkurencieschopnosť 

Európskej únie. Takéto siete majú 

obrovský potenciál priniesť výhody 

spotrebiteľom i podnikom v celej 

Európskej únii. Je preto veľmi dôležité 

podporovať trvalo udržateľné investície do 

(27) Je potrebné poskytnúť vhodné 

stimuly na investície do nových sietí s 

veľmi vysokou kapacitou, ktoré budú 

podporovať inovácie internetových služieb 

s bohatým obsahom a posilnia 

medzinárodnú konkurencieschopnosť 

Európskej únie. Takéto siete majú 

obrovský potenciál priniesť výhody 

spotrebiteľom i podnikom v celej 

Európskej únii. Je preto veľmi dôležité 

podporovať trvalo udržateľné investície do 
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rozvoja takýchto sietí a súčasne chrániť 

hospodársku súťaž a rozširovať možnosti 

výberu pre spotrebiteľov prostredníctvom 

regulačnej predvídateľnosti a 

konzistentnosti 

rozvoja takýchto sietí a súčasne chrániť 

dlhodobú hospodársku súťaž, lebo 

zostávajúce problematické miesta 

a fyzické prekážky vstupu na trh zostávajú 

na úrovni infraštruktúry, a rozširovať 

možnosti výberu pre spotrebiteľov 

prostredníctvom regulačnej 

predvídateľnosti a konzistentnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Cieľom je postupne redukovať 

predpisy ex ante špecifické pre daný sektor 

počas toho, ako sa bude rozvíjať 

hospodárska súťaž na príslušných trhoch, 

pričom v konečnom dôsledku by sa 

elektronické komunikácie mali spravovať 

výhradne právom hospodárskej súťaže. 

Vzhľadom na to, že na trhoch v oblasti 

elektronických komunikácií sa v 

posledných rokoch zaznamenala vysoká 

dynamika hospodárskej súťaže, je dôležité, 

aby sa regulačné povinnosti ex ante 

ukladali, len ak na príslušných 

maloobchodných trhoch neexistuje 

efektívna a udržateľná hospodárska súťaž 

(28) Cieľom je postupne redukovať 

predpisy ex ante špecifické pre daný sektor 

počas toho, ako sa bude rozvíjať 

hospodárska súťaž na príslušných trhoch, 

pričom v konečnom dôsledku by sa 

elektronické komunikácie mali spravovať 

výhradne právom hospodárskej súťaže. 

Vzhľadom na to, že na trhoch v oblasti 

elektronických komunikácií sa v 

posledných rokoch zaznamenala vysoká 

dynamika hospodárskej súťaže, je dôležité, 

aby sa regulačné povinnosti ex ante 

ukladali, len ak na príslušných 

relevantných trhoch neexistuje efektívna a 

udržateľná dlhodobá hospodárska súťaž. 

Keďže trhy s elektronickou komunikáciou 

v Európe sú však stále zväčša zložené 

z vertikálne integrovaných 

prevádzkovateľov, čo môže podporiť ich 

dominantné postavenie na 

veľkoobchodnom trhu, a potom zvýšiť ich 

dominantné postavenie na 
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maloobchodných trhoch, dlhodobá 

hospodárska súťaž na maloobchodnej 

úrovni by mala byť zabezpečená 

odstránením existujúcich prekážok vstupu 

na trh na úrovni infraštruktúry. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný z 

naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 33 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) V súlade s princípom oddelenia 

regulačných a prevádzkových funkcií by 

mali členské štáty zaručovať nezávislosť 

národného regulačného orgánu a iných 

príslušných orgánov s ohľadom 

na zabezpečenie nestrannosti ich 

rozhodnutí. Táto požiadavka nezávislosti 

nemá vplyv na inštitucionálnu nezávislosť 

a ústavné záväzky členských štátov, alebo 

na princíp neutrality pokiaľ ide o pravidlá 

členských štátov týkajúce sa systému 

vlastníctva majetku stanoveného v článku 

295 zmluvy. Národné regulačné a iné 

príslušné orgány by mali vlastniť všetky 

potrebné prostriedky z hľadiska personálu, 

odbornosti a finančných prostriedkov 

na vykonávanie svojich úloh. 

(33) V súlade s princípom oddelenia 

regulačných a prevádzkových funkcií by 

mali členské štáty zaručovať nezávislosť 

národného regulačného orgánu a iných 

príslušných orgánov, a to aj od príslušných 

vlád, s ohľadom na zabezpečenie 

nestrannosti ich rozhodnutí. Táto 

požiadavka nezávislosti nemá vplyv 

na inštitucionálnu nezávislosť a ústavné 

záväzky členských štátov, alebo na princíp 

neutrality pokiaľ ide o pravidlá členských 

štátov týkajúce sa systému vlastníctva 

majetku stanoveného v článku 295 zmluvy. 

Národné regulačné a iné príslušné orgány 

by mali vlastniť všetky potrebné 

prostriedky z hľadiska personálu, 

odbornosti a finančných prostriedkov 

na vykonávanie svojich úloh. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 



 

AM\1122801SK.docx 49/164 PE602.947v01-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 36 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Je potrebné ďalej posilňovať 

nezávislosť národných regulačných 

orgánov, aby sa zaistilo, že jeho vedúceho 

a členov neovplyvní vonkajší tlak, a to tak, 

že sa v prípade ich mandátu poskytnú 

minimálne menovacie kvalifikácie a 

minimálne trvanie. Okrem toho 

obmedzenie možnosti obnovenia ich 

mandátu viac ako raz a požiadavka na 

primeraný rotačný systém pre 

predstavenstvo a vrcholový manažment by 

riešili riziko regulačného zajatia, 

zabezpečili kontinuitu a posilnili 

nezávislosť. 

(36) Je potrebné ďalej posilňovať 

nezávislosť národných regulačných 

orgánov, aby sa zaistilo, že jeho vedúceho 

a členov neovplyvní vonkajší tlak, a to tak, 

že sa v prípade ich mandátu poskytnú 

minimálne menovacie kvalifikácie a 

minimálne trvanie. Okrem toho 

obmedzenie možnosti obnovenia ich 

mandátu viac ako raz a požiadavka na 

primeraný rotačný systém pre 

predstavenstvo a vrcholový manažment by 

riešili riziko regulačného zajatia, 

zabezpečili kontinuitu a posilnili 

nezávislosť. Členské štáty by na tento účel 

mali tiež zabezpečiť, aby národné 

regulačné orgány boli právne oddelené 

a funkčne nezávislé od priemyslu a vlád 

tak, že nebudú žiadať ani prijímať pokyny 

od žiadneho subjektu, budú pôsobiť 

transparentným a zodpovedným spôsobom 

v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi 

právnymi predpismi a budú mať 

dostatočné právomoci. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   188 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 40 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(40) Výhody jednotného trhu pre 

poskytovateľov služieb a koncových 

(40) Výhody jednotného trhu pre 

poskytovateľov služieb a koncových 
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používateľov môžu byť najlepšie 

dosiahnuté všeobecným povolením 

elektronických komunikačných sietí a 

elektronických komunikačných služieb 

iných ako sú interpersonálne komunikačné 

služby bez číslovania, bez vyžadovania 

akéhokoľvek výslovného rozhodnutia 

alebo správneho opatrenia národným 

regulačným orgánom a obmedzením 

akýchkoľvek procedurálnych požiadaviek 

len na deklaračné oznámenie. V prípadoch, 

keď členské štáty vyžadujú od začínajúcich 

poskytovateľov elektronických 

komunikačných sietí alebo služieb 

oznámenie takejto činnosti, toto oznámenie 

by malo byť predložené BEREC, ktorý 

slúži ako jednotné kontaktné miesto. 

Takéto oznámenie by nemalo zahŕňať 

administratívne náklady pre 

poskytovateľov a mohlo by sa sprístupniť 

cez vstupný bod na webovej lokalite 

národných regulačných orgánov. BEREC 

by mal včas zasielať tieto oznámenia 

národným regulačným orgánom vo 

všetkých členských štátoch, v ktorých 

poskytovatelia elektronických 

komunikačných sietí alebo služieb plánujú 

poskytovať elektronické komunikačné siete 

alebo služby. Členské štáty môžu tiež 

vyžadovať dôkaz o tom, že takéto 

oznámenie BEREC prijal prostredníctvom 

akéhokoľvek právne uznávaného 

poštového alebo elektronického potvrdenia 

prijatia oznámenia. Takéto potvrdenie by v 

žiadnom prípade nemalo pozostávať z 

administratívneho aktu alebo vyžadovať 

administratívny akt národného regulačného 

orgánu alebo ktoréhokoľvek iného orgánu. 

používateľov môžu byť najlepšie 

dosiahnuté všeobecným povolením 

elektronických komunikačných sietí a 

elektronických komunikačných služieb 

iných ako sú interpersonálne komunikačné 

služby bez číslovania, bez vyžadovania 

akéhokoľvek výslovného rozhodnutia 

alebo správneho opatrenia národným 

regulačným orgánom a obmedzením 

akýchkoľvek procedurálnych požiadaviek 

len na deklaračné oznámenie. V prípadoch, 

keď členské štáty vyžadujú od začínajúcich 

poskytovateľov elektronických 

komunikačných sietí alebo služieb 

oznámenie takejto činnosti, jedno jednotné 

oznámenie by malo byť predložené 

BEREC, ktorý slúži ako jednotné 

kontaktné miesto. Takéto oznámenie by 

nemalo zahŕňať administratívne náklady 

pre poskytovateľov a malo by sa 

sprístupniť cez vstupný bod na webovej 

lokalite BEREC. BEREC by mal včas 

zasielať tieto oznámenia národným 

regulačným orgánom vo všetkých 

členských štátoch, v ktorých poskytovatelia 

elektronických komunikačných sietí alebo 

služieb plánujú poskytovať elektronické 

komunikačné siete alebo služby. Členské 

štáty môžu tiež vyžadovať dôkaz o tom, že 

takéto oznámenie BEREC prijal 

prostredníctvom akéhokoľvek právne 

uznávaného poštového alebo 

elektronického potvrdenia prijatia 

oznámenia. Takéto potvrdenie by v 

žiadnom prípade nemalo pozostávať z 

administratívneho aktu alebo vyžadovať 

administratívny akt národného regulačného 

orgánu alebo ktoréhokoľvek iného orgánu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný z 

naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 
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Pozmeňujúci návrh   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 41 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Oznámenie orgánu BEREC by 

malo zahŕňať len vyhlásenie úmyslu 

poskytovateľa začať s poskytovaním 

elektronických komunikačných sietí 

a služieb. Od poskytovateľa sa môže 

vyžadovať len aby k takémuto vyhláseniu 

pripojil informácie stanovené v článku 12 

tohto nariadenia. Členské štáty by nemali 

uplatňovať dodatočné alebo samostatné 

požiadavky na oznamovanie. 

(41) Oznámenie orgánu BEREC by 

malo zahŕňať len vyhlásenie úmyslu 

poskytovateľa začať s poskytovaním 

elektronických komunikačných sietí 

a služieb. Od poskytovateľa sa môže 

vyžadovať len, aby k takémuto vyhláseniu 

pripojil informácie stanovené v článku 12 

tohto nariadenia. Oznámenie by malo byť 

navrhnuté tak, aby umožnilo jednotné 

vykonávanie tejto smernice a poskytlo 

orgánu BEREC a národným regulačným 

orgánom najrelevnatnejšie trhové 

znalosti. Členské štáty by nemali 

uplatňovať dodatočnú alebo samostatnú 

požiadavku na oznamovanie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Oznámenie orgánu BEREC by malo uľahčiť vnútorný trh a podporiť jednotné vykonávanie 

tejto smernice. 

 

Pozmeňujúci návrh   190 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 42 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(42) Na rozdiel od ostatných kategórií 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb definovaných v tejto smernici, 

interpersonálne komunikačné služby bez 

číslovania nevyužívajú verejné číslovacie 

zdroje a nie sú súčasťou verejne 

zabezpečeného interoperabilného 

(42) Na rozdiel od ostatných kategórií 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb definovaných v tejto smernici, 

interpersonálne komunikačné služby bez 

číslovania nevyužívajú verejné číslovacie 

zdroje a nie sú súčasťou verejne 

zabezpečeného interoperabilného 
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ekosystému. Preto nie je vhodné, aby tieto 

druhy služieb podliehali všeobecnému 

režimu udeľovania povolení. 

ekosystému. Preto nie je vhodné, aby tieto 

druhy služieb podliehali všeobecnému 

režimu udeľovania povolení. Členské štáty 

by preto nemali tieto služby podmieňovať 

predchádzajúcim povolením či inou 

ekvivalentnou požiadavkou. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   191 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 47 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (47a) Na poskytovateľov elektronických 

komunikačných služieb, ktorí pôsobia vo 

viac ako jednom členskom štáte, sa stále 

vzťahujú rôzne pravidlá, požiadavky 

a povinnosti podávania správ napriek 

tomu, že majú slobodu poskytovať 

elektronické komunikačné siete a služby 

kdekoľvek v Európe, čo bráni rozvoju 

a rastu vnútorného trhu s elektronickou 

komunikáciou. Preto by malo byť možné, 

aby takíto poskytovatelia dostali udelené 

jedno všeobecné povolenie od členského 

štátu uvedeného v ich oznámení ako 

hlavné miesto podnikateľskej činnosti 

poskytovateľa v EÚ. Jedno všeobecné 

povolenie by malo zahŕňať špecifické 

podmienky, ktoré sa uplatňujú v rôznych 

členských štátoch pôsobnosti na 

zabezpečenie dodržiavania všetkých 

príslušných právnych predpisov zo strany 

poskytovateľa služieb. BEREC by mal 

umožniť koordináciu a výmenu 

informácií na zabezpečenie toho, aby 

poskytovateľ služieb dodržiaval právo 
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Únie a vnútroštátne právo. Poskytovatelia 

elektronických komunikačných služieb by 

stále mali mať povinnosť získať 

povolenia pre práva na používanie čísel, 

rádiového frekvenčného spektra a práva 

na inštaláciu zariadení. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme uľahčenia poskytovania cezhraničných služieb a voľného toku údajov je potrebné 

znížiť administratívne zaťaženie, ktorému čelia podniky, lebo v súčasnosti sa stretávajú 

s rôznymi požiadavkami v rôznych formátoch od 28 rôznych verejných správ, hoci poskytujú 

služby, ktoré technologicky nezávisia od hraníc. Tento pozmeňujúci návrh je v súlade 

s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej 

logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 53 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(53) Môže byť potrebné, aby členské 

štáty zmenili a doplnili práva, podmienky, 

postupy, sadzby a poplatky vzťahujúce sa 

na všeobecné povolenie a práva na 

používanie tam, kde je to objektívne 

odôvodnené. Takéto zmeny a doplnenie by 

mali byť riadne oznámené všetkým 

zainteresovaným stranám dávajúc im 

vopred dostatočnú príležitosť, aby 

vyjadrili svoje stanoviská k takýmto 

návrhom na zmenu alebo doplnenie. Pri 

zohľadnení potreby zabezpečiť právnu 

istotu a podporiť regulačnú 

predvídateľnosť, akékoľvek obmedzenie 

alebo odňatie existujúcich práv na 

používanie rádiového frekvenčného 

spektra alebo na inštalovanie zariadení by 

malo byť predmetom predvídateľných a 

transparentných postupov, preto by sa 

mohli v prípadoch, keď boli práva na 

(53) Rádiové frekvenčné spektrum je 

vzácny zdroj, ktorý patrí členským štátom, 

a musia sa rešpektovať vnútroštátne 

špecifiká a potreby, pokiaľ ide o riadenie 

a prideľovanie, ako zdôraznila Komisia; 

vývoj nástrojov zameraných na uľahčenie 

šírenia najlepších postupov a skúseností 

medzi členskými štátmi by sa mal 

považovať za žiaduci. 
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používanie udelené podľa súťažných 

alebo porovnávacích postupov, uložiť 

prísnejšie požiadavky alebo mechanizmus 

oznamovania. V prípade menších zmien 

existujúcich práv na montáž zariadení 

alebo na využívanie frekvenčného spektra 

by sa nepotrebné postupy nemali 

používať, pokiaľ takéto zmeny nemajú 

vplyv na záujmy tretích strán. Zmena vo 

využívaní frekvenčného spektra ako 

výsledku aplikácie zásad neutrality 

technológií a služieb by sa nemala 

považovať za dostatočné oprávnenie na 

odňatie práv, keďže to nepredstavuje 

udelenie nového práva. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   193 

Michał Boni 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 53 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(53) Môže byť potrebné, aby členské 

štáty zmenili a doplnili práva, podmienky, 

postupy, sadzby a poplatky vzťahujúce sa 

na všeobecné povolenie a práva na 

používanie tam, kde je to objektívne 

odôvodnené. Takéto zmeny a doplnenie by 

mali byť riadne oznámené všetkým 

zainteresovaným stranám dávajúc im 

vopred dostatočnú príležitosť, aby vyjadrili 

svoje stanoviská k takýmto návrhom na 

zmenu alebo doplnenie. Pri zohľadnení 

potreby zabezpečiť právnu istotu a 

podporiť regulačnú predvídateľnosť, 

akékoľvek obmedzenie alebo odňatie 

existujúcich práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra alebo na inštalovanie 

zariadení by malo byť predmetom 

predvídateľných a transparentných 

postupov, preto by sa mohli v prípadoch, 

keď boli práva na používanie udelené 

(53) Môže byť potrebné, aby členské 

štáty zmenili a doplnili práva, podmienky, 

postupy, sadzby a poplatky vzťahujúce sa 

na všeobecné povolenie a práva na 

používanie tam, kde je to objektívne 

odôvodnené. Takéto zmeny a doplnenie by 

mali byť riadne oznámené všetkým 

zainteresovaným stranám dávajúc im 

vopred dostatočnú príležitosť, aby vyjadrili 

svoje stanoviská k takýmto návrhom na 

zmenu alebo doplnenie. Pri zohľadnení 

potreby zabezpečiť právnu istotu a 

podporiť regulačnú predvídateľnosť, 

akékoľvek obmedzenie alebo odňatie 

existujúcich práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra alebo na inštalovanie 

zariadení by malo byť predmetom 

predvídateľných a transparentných 

postupov, preto by sa mohli v prípadoch, 

keď boli práva na používanie udelené 
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podľa súťažných alebo porovnávacích 

postupov, uložiť prísnejšie požiadavky 

alebo mechanizmus oznamovania. V 

prípade menších zmien existujúcich práv 

na montáž zariadení alebo na využívanie 

frekvenčného spektra by sa nepotrebné 

postupy nemali používať, pokiaľ takéto 

zmeny nemajú vplyv na záujmy tretích 

strán. Zmena vo využívaní frekvenčného 

spektra ako výsledku aplikácie zásad 

neutrality technológií a služieb by sa 

nemala považovať za dostatočné 

oprávnenie na odňatie práv, keďže to 

nepredstavuje udelenie nového práva. 

podľa súťažných alebo porovnávacích 

postupov, uložiť prísnejšie požiadavky 

alebo mechanizmus oznamovania. 

V prípade práva na používanie spektra má 

nositeľ práva nárok namietať voči 

navrhnutému pozmeňujúcemu návrhu na 

základe svojho plánu existujúceho 

a budúceho používania spektra a potreby 

zabezpečiť investície. V prípade menších 

zmien existujúcich práv na montáž 

zariadení alebo na využívanie 

frekvenčného spektra by sa nepotrebné 

postupy nemali používať, pokiaľ takéto 

zmeny nemajú vplyv na záujmy tretích 

strán. Zmena vo využívaní frekvenčného 

spektra ako výsledku aplikácie zásad 

neutrality technológií a služieb by sa 

nemala považovať za dostatočné 

oprávnenie na odňatie práv, keďže to 

nepredstavuje udelenie nového práva. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Právna istota, pokiaľ ide o práva na používanie spektra, je veľmi dôležitá na podporu 

investícií do mobilných sietí, najmä do ďalšej generácie mobilnej siete 5G. Navrhuje sa, aby 

prevádzkovatelia dostali možnosť namietať voči zmenám práv na používanie spektra na 

základe obmedzených podmienok, ako sú plány budúceho používania spektra siete a potreba 

chrániť investície, ktoré ešte nie sú úplne odpísané. 

 

Pozmeňujúci návrh   194 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 57 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(57) Aby sa zmiernili oznamovacie a 

informačné povinnosti pre poskytovateľov 

služieb a sietí a príslušný orgán, takéto 

povinnosti by mali byť primerané, 

objektívne oprávnené a obmedzené na to, 

čo je skutočne potrebné. Malo by sa 

predísť najmä duplikácii požiadaviek na 

(57) Aby sa zmiernili oznamovacie a 

informačné povinnosti pre poskytovateľov 

služieb a sietí a príslušný orgán, takéto 

povinnosti by mali byť primerané, 

objektívne oprávnené a obmedzené na to, 

čo je skutočne potrebné. Malo by sa 

predísť najmä duplikácii požiadaviek na 
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informácie zo strany príslušného orgánu a 

BEREC a systematickému a obvyklému 

dôkazu o súlade so všetkými podmienkami 

všeobecného povolenia alebo právami 

na používanie. Podniky by mali poznať 

plánované použitie vyhľadávanej 

informácie. Poskytnutie informácie by 

nemalo byť podmienkou pre prístup na trh. 

Pre štatistické účely môže byť vyžadované 

oznámenie od poskytovateľov 

elektronických komunikačných sietí alebo 

služieb v prípadoch, keď prerušia činnosť. 

informácie zo strany príslušného orgánu a 

BEREC a systematickému a obvyklému 

dôkazu o súlade so všetkými podmienkami 

všeobecného povolenia alebo právami 

na používanie. Oznamovacie a informačné 

povinnosti pre poskytovateľov 

elektronických komunikačných služieb, 

ktorí pôsobia vo viacerých členských 

štátoch, by mal koordinovať členský štát 

zodpovedný za poskytnutie jednotného 

všeobecného povolenia, bez toho, aby bola 

dotknutá žiadosť o informácie týkajúca sa 

udelenia práv na používanie čísel, 

rádiového frekvenčného spektra a práv na 

inštaláciu zariadení. BEREC by mal 

umožniť voľný tok informácií medzi 

príslušnými členskými štátmi. Tieto 

informácie by sa mali požadovať 

v bežnom a štandardizovanom formáte. 
Podniky by mali poznať plánované 

použitie vyhľadávanej informácie. 

Poskytnutie informácie by nemalo byť 

podmienkou pre prístup na trh. Pre 

štatistické účely môže byť vyžadované 

oznámenie od poskytovateľov 

elektronických komunikačných sietí alebo 

služieb v prípadoch, keď prerušia činnosť. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme uľahčenia poskytovania cezhraničných služieb a voľného toku údajov je potrebné 

znížiť administratívne zaťaženie, ktorému čelia podniky, lebo v súčasnosti sa stretávajú 

s rôznymi požiadavkami v rôznych formátoch od 28 rôznych verejných správ, hoci poskytujú 

služby, ktoré technologicky nezávisia od hraníc. Tento pozmeňujúci návrh je v súlade 

s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej 

logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 60 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie by mali 

zahŕňať plány týkajúce sa zavádzania sietí 

s veľmi vysokou kapacitou, ako aj 

významné aktualizácie alebo rozšírenia 

existujúcich metalických alebo iných sietí, 

ktoré nemusia zodpovedať žiadnym 

výkonnostným vlastnostiam, ako napr. 

zavedenie optického vlákna do skrine 

spojenej s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie by mali 

zahŕňať plány týkajúce sa zavádzania sietí 

s veľmi vysokou kapacitou, ako aj 

významné aktualizácie alebo rozšírenia 

existujúcich metalických alebo iných sietí, 

ktoré nemusia zodpovedať žiadnym 

výkonnostným vlastnostiam, ako napr. 

zavedenie optického vlákna do skrine 

spojenej s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. Národné 

regulačné orgány, iné príslušné orgány 

a orgán BEREC musia pri 
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zhromažďovaní týchto informácií 

dodržiavať zásadu proporcionality, 

Pritom treba zabezpečiť, aby podniky, 

ktoré poskytujú elektronické 

komunikačné siete a služby, súvisiace 

zariadenia alebo súvisiace služby, neboli 

konkurenčne znevýhodnené 

zhromažďovaním informácií. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Zhromažďovaním požadovaných informácií nesmú byť podniky dotknuté vo svojej súťaživej 

činnosti. Zhromažďovanie informácií nesmie v žiadnom prípade spôsobiť neprimerane vysokú 

administratívnu a byrokratickú záťaž. 

 

Pozmeňujúci návrh   196 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 60 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie by mali 

zahŕňať plány týkajúce sa zavádzania sietí 

s veľmi vysokou kapacitou, ako aj 

významné aktualizácie alebo rozšírenia 

existujúcich metalických alebo iných sietí, 

ktoré nemusia zodpovedať žiadnym 

výkonnostným vlastnostiam, ako napr. 

zavedenie optického vlákna do skrine 

spojenej s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie sú 

potrebné na podporu investícií, zvýšenie 

pripojenia v celej EÚ, zviditeľnenie 

zúčastnených miestnych orgánov 

a informovanie európskych občanov o ich 

budúcej pripojiteľnosti. Tieto informácie 

by mali zahŕňať plány týkajúce sa 

zavádzania sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, ako aj významné aktualizácie 

alebo rozšírenia existujúcich metalických 

alebo iných sietí, ktoré nemusia 

zodpovedať žiadnym výkonnostným 

vlastnostiam, ako napr. zavedenie 
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cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

optického vlákna do skrine spojenej 

s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 60 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 
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v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie by mali 

zahŕňať plány týkajúce sa zavádzania sietí 

s veľmi vysokou kapacitou, ako aj 

významné aktualizácie alebo rozšírenia 

existujúcich metalických alebo iných sietí, 

ktoré nemusia zodpovedať žiadnym 

výkonnostným vlastnostiam, ako napr. 

zavedenie optického vlákna do skrine 

spojenej s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie by mali 

zahŕňať plány týkajúce sa zavádzania sietí 

s veľmi vysokou kapacitou, ako aj 

významné aktualizácie alebo rozšírenia 

existujúcich metalických alebo iných sietí, 

ktoré nemusia zodpovedať žiadnym 

výkonnostným vlastnostiam, ako napr. 

zavedenie optického vlákna do skrine 

spojenej s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali 

uplatňovať primeranú úroveň dôvernosti 

pri zaobchádzaní s týmito údajmi na 

ochranu citlivých obchodných informácií 

a investičných pozícií jednotlivých 

účastníkov trhu. Národné regulačné 

orgány by mali, pokiaľ ide o kvalitu 

služieb, mať možnosť sprístupniť 

koncovým používateľom nástroje, ktoré 

prispievajú k zlepšeniu informovanosti 

koncových používateľov o dostupných 

službách pripojenia. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 60 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie by mali 

zahŕňať plány týkajúce sa zavádzania sietí 

s veľmi vysokou kapacitou, ako aj 

významné aktualizácie alebo rozšírenia 

existujúcich metalických alebo iných sietí, 

ktoré nemusia zodpovedať žiadnym 

výkonnostným vlastnostiam, ako napr. 

zavedenie optického vlákna do skrine 

spojenej s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie sú 

potrebné na podporu investícií, zvýšenie 

pripojenia v celej EÚ, zviditeľnenie 

zúčastnených miestnych orgánov 

a informovanie európskych občanov o ich 

budúcej pripojiteľnosti. Tieto informácie 

by mali zahŕňať plány týkajúce sa 

zavádzania sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, ako aj významné aktualizácie 

alebo rozšírenia existujúcich metalických 

alebo iných sietí, ktoré nemusia 

zodpovedať žiadnym výkonnostným 

vlastnostiam, ako napr. zavedenie 

optického vlákna do skrine spojenej 

s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 
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pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   199 

José Blanco López 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 60 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie by mali 

zahŕňať plány týkajúce sa zavádzania sietí 

s veľmi vysokou kapacitou, ako aj 

významné aktualizácie alebo rozšírenia 

existujúcich metalických alebo iných sietí, 

ktoré nemusia zodpovedať žiadnym 

výkonnostným vlastnostiam, ako napr. 

zavedenie optického vlákna do skrine 

spojenej s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

(60)  Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie sú 

potrebné na podporu investícií, zvýšenie 

pripojenia v celej EÚ, zviditeľnenie 

zúčastnených miestnych orgánov 

a informovanie európskych občanov o ich 

budúcej pripojiteľnosti. Tieto informácie 

by mali zahŕňať plány týkajúce sa 

zavádzania sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, ako aj významné aktualizácie 

alebo rozšírenia existujúcich metalických 

alebo iných sietí, ktoré nemusia 

zodpovedať žiadnym výkonnostným 

vlastnostiam, ako napr. zavedenie 

optického vlákna do skrine spojenej 

s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 
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jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 60 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie by mali 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie. Tieto 

informácie by mali zahŕňať plány týkajúce 
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zahŕňať plány týkajúce sa zavádzania sietí 

s veľmi vysokou kapacitou, ako aj 

významné aktualizácie alebo rozšírenia 

existujúcich metalických alebo iných sietí, 

ktoré nemusia zodpovedať žiadnym 

výkonnostným vlastnostiam, ako napr. 

zavedenie optického vlákna do skrine 

spojenej s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností 

a územná rozdrobenosť informácií, ktoré 

by národné regulačné orgány mali 

zhromažďovať, by sa mali riadiť 

osobitným regulačným cieľom a ten by mal 

zodpovedať regulačným účelom, ktorým 

slúži. Preto sa veľkosť územnej jednotky 

bude medzi jednotlivými štátmi tiež líšiť, 

v závislosti od regulačných potrieb v rámci 

osobitných vnútroštátnych okolností, 

a dostupnosti miestnych údajov. Je 

nepravdepodobné, že úroveň 3 

nomenklatúry územných jednotiek pre 

štatistiku (NUTS) bude vo väčšine 

prípadov dostatočne malou územnou 

jednotkou. Pri vykonávaní takejto úlohy by 

sa národné regulačné orgány mali riadiť 

pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

sa zavádzania sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, ako aj významné aktualizácie 

alebo rozšírenia existujúcich metalických. 

Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 60 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie by mali 

zahŕňať plány týkajúce sa zavádzania sietí 

s veľmi vysokou kapacitou, ako aj 

významné aktualizácie alebo rozšírenia 

existujúcich metalických alebo iných sietí, 

ktoré nemusia zodpovedať žiadnym 

výkonnostným vlastnostiam, ako napr. 

zavedenie optického vlákna do skrine 

spojenej s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Národné regulačné orgány by mali, 

pokiaľ ide o kvalitu služieb, mať možnosť 

sprístupniť koncovým používateľom 

nástroje, ktoré prispievajú k zlepšeniu 

informovanosti koncových používateľov o 

dostupných službách pripojenia. 

(60) Elektronické komunikačné 

širokopásmové siete sú z hľadiska 

technológie, topológie, použitého média a 

vlastníctva čoraz viac rôznorodejšie 

a preto, aby bolo zavádzanie sietí účinné 

a zacielené na oblasti, kde je to potrebné, je 

v prípade regulačného zásahu nutné 

spoliehať sa na podrobné informácie 

a predpovede. Tieto informácie by mali 

zahŕňať plány týkajúce sa zavádzania sietí 

s veľmi vysokou kapacitou, ako aj 

významné aktualizácie alebo rozšírenia 

existujúcich metalických alebo iných sietí, 

ktoré nemusia zodpovedať žiadnym 

výkonnostným vlastnostiam, ako napr. 

zavedenie optického vlákna do skrine 

spojenej s aktívnymi technológiami ako 

vektorizácia. Úroveň podrobností a územná 

rozdrobenosť informácií, ktoré by národné 

regulačné orgány mali zhromažďovať, by 

sa mali riadiť osobitným regulačným 

cieľom a ten by mal zodpovedať 

regulačným účelom, ktorým slúži. Preto sa 

veľkosť územnej jednotky bude medzi 

jednotlivými štátmi tiež líšiť, v závislosti 

od regulačných potrieb v rámci osobitných 

vnútroštátnych okolností, a dostupnosti 

miestnych údajov. Je nepravdepodobné, že 

úroveň 3 nomenklatúry územných 

jednotiek pre štatistiku (NUTS) bude vo 

väčšine prípadov dostatočne malou 

územnou jednotkou. Pri vykonávaní takejto 

úlohy by sa národné regulačné orgány mali 

riadiť pokynmi BEREC o osvedčených 

postupoch a takéto pokyny budú vychádzať 

z existujúcich skúseností národných 

regulačných orgánov pri vykonávaní 

geografických prieskumov pre zavádzanie 

sietí. Bez toho, aby boli dotknuté 

požiadavky týkajúce sa dôvernosti 

a ochrana obchodných tajomstiev, 

národné regulačné orgány by mali tieto 

prieskumy sprístupniť v otvorenom 

formáte a bez obmedzení na opätovné 

použitie a mali by, pokiaľ ide o kvalitu 

služieb, mať možnosť sprístupniť 
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koncovým používateľom nástroje, ktoré 

prispievajú k zlepšeniu informovanosti 

koncových používateľov o dostupných 

službách pripojenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 61 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(61) V prípade konkrétnych a presne 

vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia, by národné regulačné orgány 

mali mať možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

by národné regulačné orgány mali byť 

schopné, spoločne s podnikmi 

vyjadrujúcimi záujem zaviesť 

vysokorýchlostné siete, využívať 

informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbps. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 61 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(61) V prípade konkrétnych a presne 

vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia, by národné regulačné orgány 

mali mať možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

by národné regulačné orgány mali byť 

schopné, spoločne s podnikmi 

vyjadrujúcimi záujem zaviesť 

vysokorýchlostné siete, využívať 

informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbps. 

(61) V prípade konkrétnych a presne 

vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia, by národné regulačné orgány 

mali mať možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

by národné regulačné orgány mali byť 

schopné, spoločne s podnikmi 

vyjadrujúcimi záujem zaviesť 

vysokorýchlostné siete, využívať 

informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbit/s. Národné regulačné orgány by so 

zreteľom na vysoký potenciál satelitných 

technológií na zabezpečenie pripojenia 

v oblastiach digitálneho vylúčenia 

nákladovo efektívnym spôsobom mali 

o týchto výzvach informovať aj 

satelitných prevádzkovateľov s cieľom 

podporiť používanie najlepších 

technológií založených na regionálnych 

špecifikách. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   204 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 61 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(61) V prípade konkrétnych a presne 

vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia, by národné regulačné orgány 

mali mať možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

(61) Prekonanie digitálnej priepasti 

v Európe je nevyhnutným predpokladom 

na dosiahnutie gigabitovej spoločnosti, 

v ktorej budú mať všetci Európania 

prístup k internetu a digitálnym službám. 
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podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

by národné regulačné orgány mali byť 

schopné, spoločne s podnikmi 

vyjadrujúcimi záujem zaviesť 

vysokorýchlostné siete, využívať 

informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbps. 

Na tento účel by národné regulačné 

orgány mali mať v prípade konkrétnych a 

presne vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

by národné regulačné orgány mali byť 

schopné, spoločne s podnikmi 

vyjadrujúcimi záujem zaviesť 

vysokorýchlostné siete, využívať 

informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbit/s. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 61 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(61) V prípade konkrétnych a presne 

vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia, by národné regulačné orgány 

mali mať možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

by národné regulačné orgány mali byť 

schopné, spoločne s podnikmi 

vyjadrujúcimi záujem zaviesť 

vysokorýchlostné siete, využívať 

informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbps. 

(61) Prekonanie digitálnej priepasti 

v Európe je nevyhnutným predpokladom 

na dosiahnutie gigabitovej spoločnosti, 

v ktorej budú mať všetci Európania 

prístup k internetu a digitálnym službám. 

Na tento účel by národné regulačné 

orgány mali mať v prípade konkrétnych a 

presne vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

by národné regulačné orgány mali byť 

schopné, spoločne s podnikmi 

vyjadrujúcimi záujem zaviesť 

vysokorýchlostné siete, využívať 
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informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbit/s. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Gigabitovú spoločnosť možno dosiahnuť, len ak budú mať všetci Európania prístup k cenovo 

dostupnému internetu. 

 

Pozmeňujúci návrh   206 

José Blanco López 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 61 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(61) V prípade konkrétnych a presne 

vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia, by národné regulačné orgány 

mali mať možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

by národné regulačné orgány mali byť 

schopné, spoločne s podnikmi 

vyjadrujúcimi záujem zaviesť 

vysokorýchlostné siete, využívať 

informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbps. 

(61) Prekonanie digitálnej priepasti 

v Európe je nevyhnutným predpokladom 

na dosiahnutie gigabitovej spoločnosti, 

v ktorej budú mať všetci Európania 

prístup k internetu a digitálnym službám. 

Na tento účel by národné regulačné 

orgány mali mať v prípade konkrétnych a 

presne vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

by národné regulačné orgány mali byť 

schopné, spoločne s podnikmi 

vyjadrujúcimi záujem zaviesť 

vysokorýchlostné siete, využívať 

informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbit/s. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 61 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(61) V prípade konkrétnych a presne 

vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia, by národné regulačné orgány 

mali mať možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

by národné regulačné orgány mali byť 

schopné, spoločne s podnikmi 

vyjadrujúcimi záujem zaviesť 

vysokorýchlostné siete, využívať 

informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbps. 

(61) V prípade konkrétnych a presne 

vymedzených oblastí digitálneho 

vylúčenia, by národné regulačné orgány 

mali mať možnosť vyhlásiť výzvu na 

vyjadrenie záujmu s cieľom identifikovať 

podniky, ktoré chcú investovať do sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. V záujme 

predvídateľných investičných podmienok 

a zohľadnenia progresívnych 

technologických inovácií by národné 

regulačné orgány mali byť schopné, 

spoločne s podnikmi vyjadrujúcimi záujem 

zaviesť vysokorýchlostné siete, využívať 

informácie o tom, či sa v danej oblasti 

realizujú alebo plánujú iné typy 

modernizácie sietí vrátane sietí 

s rýchlosťou sťahovania nižšou ako 100 

Mbit/s. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 61 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (61a) V málo rozvinutých regiónoch by 

národné regulačné orgány mali mať 

možnosť usporiadať výzvy na vyjadrenie 

záujmu s cieľom identifikovať podniky, 

ktoré sú ochotné investovať do sietí 

s vysokou kapacitou schopných poskytnúť 
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do roku 2020 rýchlosť sťahovania od 30 

do 100 Mbit/s. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   209 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 66 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(66) Jednou z dôležitých úloh, ktorými 

je poverený BEREC, je prijať vo vhodných 

prípadoch stanoviská v súvislosti s 

cezhraničnými spormi. Národné regulačné 

orgány by preto mali v takých prípadoch 

vo svojich opatreniach, ktorými sa podniku 

ukladajú akékoľvek povinnosti alebo sa 

spor rieši iným spôsobom, plne zohľadniť 

všetky stanoviská prijaté BEREC. 

(66) Jednou z dôležitých úloh, ktorými 

je poverený BEREC, je prijať vo vhodných 

prípadoch rozhodnutia v súvislosti s 

cezhraničnými spormi. Národné regulačné 

orgány by preto mali v takých prípadoch 

vo svojich opatreniach, ktorými sa podniku 

ukladajú akékoľvek povinnosti alebo sa 

spor rieši iným spôsobom, plne vykonať 

rozhodnutie prijaté BEREC. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   210 

Michał Boni 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 84 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(84) Na základe ich celkových 

ekonomických znalostí a trhových 

poznatkov a objektívneho a technického 

charakteru ich posúdení a s cieľom 

zabezpečiť súlad s ich ostatnými úlohami 

regulácie trhu by národné regulačné orgány 

mali určiť prvky výberových konaní a 

(84) Na základe ich celkových 

ekonomických znalostí a trhových 

poznatkov a objektívneho a technického 

charakteru ich posúdení a s cieľom 

zabezpečiť súlad s ich ostatnými úlohami 

regulácie trhu by národné regulačné orgány 

mali určiť prvky výberových konaní a 
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podmienok súvisiacich s právami na 

využívanie frekvenčného spektra, ktoré 

majú najväčší vplyv na trhové podmienky 

a situáciu v oblasti hospodárskej súťaže 

vrátane podmienok pre vstup a expanziu. 

To zahŕňa napr. parametre na ekonomické 

oceňovanie frekvenčného spektra v súlade 

s touto smernicou, špecifikáciu 

regulačných opatrení a opatrení na 

formovanie trhu, ako napríklad využívanie 

stropov frekvenčného spektra alebo 

rezervácie frekvenčného spektra alebo 

uloženie povinnosti poskytovania 

veľkoobchodného prístupu, alebo spôsob, 

ako definovať rozsah podmienok 

pripojených k právam na používanie. 

Konvergentnejšie využívanie a definovanie 

takýchto prvkov by bolo podporené 

koordinačným mechanizmom, ktorým by 

BEREC, Komisia a národné regulačné 

orgány ostatných členských štátov 

paralelne s vnútroštátnou verejnou 

konzultáciou preskúmavali návrhy opatrení 

pred udelením práv na používanie zo 

strany členského štátu. Opatrenie, ktoré 

národný regulačný orgán určil, môže byť 

len časťou širšieho vnútroštátneho 

opatrenia, ktoré môže vo všeobecnosti 

pozostávať z udeľovania, obchodovania a 

prenájmu, trvania, obnovy alebo zmeny 

práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra, ako aj z výberového 

procesu alebo podmienok súvisiacich s 

právami na používanie. Preto pri 

oznamovaní návrhu opatrenia môžu 

národné regulačné orgány poskytovať 

informácie o ostatných návrhoch 

vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa 

príslušného výberového procesu na 

obmedzovanie práv na používanie 

rádiového frekvenčného spektra, na ktoré 

sa nevzťahuje mechanizmus partnerského 

preskúmania. 

podmienok súvisiacich s právami na 

využívanie frekvenčného spektra, ktoré 

majú najväčší vplyv na trhové podmienky 

a situáciu v oblasti hospodárskej súťaže 

vrátane podmienok pre vstup a expanziu. 

To zahŕňa napr. parametre na ekonomické 

oceňovanie frekvenčného spektra v súlade 

s touto smernicou, špecifikáciu 

regulačných opatrení a opatrení na 

formovanie trhu, ako napríklad využívanie 

stropov frekvenčného spektra alebo 

rezervácie frekvenčného spektra alebo 

uloženie povinnosti poskytovania 

veľkoobchodného prístupu, alebo spôsob, 

ako definovať rozsah podmienok 

pripojených k právam na používanie. 

Konvergentnejšie využívanie a definovanie 

takýchto prvkov by bolo podporené 

koordinačným mechanizmom, ktorým by 

BEREC, Komisia a národné regulačné 

orgány ostatných členských štátov 

paralelne s vnútroštátnou verejnou 

konzultáciou preskúmavali návrhy opatrení 

pred udelením práv na používanie zo 

strany členského štátu. Tiež je dôležité, aby 

bol národný regulačný orgán pred 

definovaním politiky svojej krajiny 

týkajúcej sa frekvenčného spektra 

v súvislosti s udeľovaním licencií pre 

spektrá v stave odvolávať sa na spoločný 

súbor zásad týkajúcich sa prideľovania 

spektra v EÚ. BEREC bude zodpovedný 

za vypracovanie a aktualizáciu týchto 

usmernení hneď, keď to bude prakticky 

možné po prijatí kódexu. Členské štáty by 

mali maximálne zohľadňovať 

usmernenia orgánu BEREC. Opatrenie, 

ktoré národný regulačný orgán určil, môže 

byť len časťou širšieho vnútroštátneho 

opatrenia, ktoré môže vo všeobecnosti 

pozostávať z udeľovania, obchodovania a 

prenájmu, trvania, obnovy alebo zmeny 

práv na používanie rádiového 

frekvenčného spektra, ako aj z výberového 

procesu alebo podmienok súvisiacich s 

právami na používanie. Preto pri 

oznamovaní návrhu opatrenia môžu 

národné regulačné orgány poskytovať 
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informácie o ostatných návrhoch 

vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa 

príslušného výberového procesu na 

obmedzovanie práv na používanie 

rádiového frekvenčného spektra, na ktoré 

sa nevzťahuje mechanizmus partnerského 

preskúmania. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Hoci zámerom Komisie je ponechať riadenie spektra v hlavnej zodpovednosti jednotlivých 

členských štátov, pokiaľ sa politika v oblasti spektra nebude vykonávať jednotne, európske 

trhy budú pravdepodobne naďalej segmentované podľa vnútroštátnych hraníc. Aj keď proces 

partnerského preskúmania povedie k určitej ex post koordinácii medzi členskými štátmi, 

tomuto procesu bude chýbať predvídateľnosť a o viaceré roky odloží zriadenie koordinačných 

politík medzi národnými regulačnými orgánmi, a napokon členskými štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh   211 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 86 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(86) Členské štáty by sa mali nabádať, 

aby zvážili spoločné povolenia ako 

možnosť pri vydávaní práv na používanie 

v prípadoch, keď sa očakávané používanie 

vzťahuje na cezhraničné situácie. 

(86) Členské štáty by mali byť povinné 

zvážiť spoločné povolenia ako možnosť pri 

vydávaní práv na používanie v prípadoch, 

keď sa očakávané používanie vzťahuje na 

cezhraničné situácie a existuje značné 

riziko cezhraničného škodlivého rušenia. 

Ďalej by sa mali nabádať, aby zvážili tieto 

spoločné povolenia, najmä na žiadosť 

účastníkov trhu, ktorí poskytnú dôkaz 

o cezhraničnom dopyte po poskytovaní 

celoeurópskych služieb. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 
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Pozmeňujúci návrh   212 

Michał Boni 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 86 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(86) Členské štáty by sa mali nabádať, 

aby zvážili spoločné povolenia ako 

možnosť pri vydávaní práv na používanie 

v prípadoch, keď sa očakávané používanie 

vzťahuje na cezhraničné situácie. 

(86) Členské štáty by sa mali nabádať, 

aby zvážili spoločné povolenia ako 

možnosť pri vydávaní práv na používanie 

v prípadoch, keď sa očakávané používanie 

vzťahuje na cezhraničné situácie. Členské 

štáty majú tiež možnosť poveriť BEREC, 

skupinu pre politiku rádiového 

frekvenčného spektra a Komisiu úlohou 

vedenia výberového procesu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zriadenie spoločného postupu udelenia licencie uľahčí vznik celoeurópskych licenčných 

politík. Hoci si členské štáty zachovajú dôležitú úlohu v tomto procese, mali by mať možnosť 

poveriť Komisiu alebo BEREC a skupinu pre politiku rádiového frekvenčného spektra úlohou 

vedenia výberového procesu. 

 

Pozmeňujúci návrh   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 91 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (91a) Poskytovatelia verejných 

komunikačných sietí by mali informovať 

koncových používateľov o opatreniach, 

ktoré môžu prijať na ochranu bezpečnosti 

svojej komunikácie, napríklad s použitím 

určitých typov softvéru alebo šifrovacích 

technológií. Požiadavkou informovať 

koncových používateľov o osobitných 

bezpečnostných rizikách by poskytovateľ 

služby nemal byť oslobodený od 
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povinnosti prijať na vlastné náklady 

vhodné a okamžité opatrenia na nápravu 

akýchkoľvek nových, neočakávaných 

bezpečnostných rizík a obnovu normálnej 

úrovne bezpečnosti služby. Poskytovanie 

informácií o bezpečnostných rizikách 

účastníkom by malo byť bezplatné. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 91 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (91a) V záujme zabezpečenia ochrany 

a integrity sietí a služieb by sa malo 

podporovať používanie koncového 

šifrovania, a v prípade potreby by malo 

byť povinné v súlade so zásadami 

špecificky navrhnutej ochrany údajov 

a ochrany súkromia už v štádiu návrhu; 

členské štáty by najmä nemali 

poskytovateľom šifrovania, 

poskytovateľom elektronických 

komunikačných služieb a všetkým 

ostatným organizáciám (na všetkých 

úrovniach dodávateľského reťazca) 

uložiť povinnosť, ktorá by viedla 

k oslabeniu bezpečnosti sietí a služieb, ako 

je napríklad umožnenie alebo uľahčenie 

zadných dvierok; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   215 
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Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 93 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(93) V prípade, že sa poskytovanie 

elektronických komunikácií spolieha na 

verejné zdroje, ktorých využívanie 

podlieha osobitnému povoleniu, členské 

štáty môžu udeliť orgánu zodpovednému 

za jeho vydávanie právo ukladať poplatky 

s cieľom zabezpečiť optimálne využitie 

daných zdrojov, v súlade s postupmi 

plánovanými v tejto smernici. V súlade 

s judikatúrou Súdneho dvora nemôžu 

členské štáty vyberať žiadne poplatky 

týkajúce sa poskytovania sietí 

a elektronických komunikačných služieb 

iné ako tie, ktoré sú stanovené v tejto 

smernici. Z toho hľadiska by členské štáty 

mali mať ucelený prístup pri určovaní 

daných poplatkov, aby nespôsobili 

bezdôvodnú finančnú záťaž spojenú s 

postupom vydávania všeobecného 

povolenia alebo práv na používanie pre 

podniky poskytujúce elektronické 

komunikačné siete a služby. 

(93) V prípade, že sa poskytovanie 

elektronických komunikácií spolieha na 

verejné zdroje, ktorých využívanie 

podlieha osobitnému povoleniu, členské 

štáty môžu udeliť orgánu zodpovednému 

za jeho vydávanie právo ukladať poplatky 

s cieľom zabezpečiť optimálne využitie 

daných zdrojov, v súlade s postupmi 

plánovanými v tejto smernici. Toto využitie 

možno zabezpečiť stanovením poplatkov 

na úrovni, ktorá bude zohľadňovať 

hodnotu spektra pri jeho najlepšom 

využití. V súlade s judikatúrou Súdneho 

dvora nemôžu členské štáty vyberať žiadne 

poplatky týkajúce sa poskytovania sietí 

a elektronických komunikačných služieb 

iné ako tie, ktoré sú stanovené v tejto 

smernici. Z toho hľadiska by členské štáty 

mali mať ucelený prístup pri určovaní 

daných poplatkov, aby nespôsobili 

bezdôvodnú finančnú záťaž spojenú s 

postupom vydávania všeobecného 

povolenia alebo práv na používanie pre 

podniky poskytujúce elektronické 

komunikačné siete a služby. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V kódexe sa uvádzajú viaceré kritériá, ktoré musia byť v poplatkoch zohľadnené, nie je však 

uvedené jasné usmernenie o najlepšom postupe na stanovenie poplatkov za spektrum. 

V kódexe by malo byť stanovené, že poplatky musia vyjadrovať hodnotu spektra pri jeho 

najlepšom využití (t. j. alternatívne náklady). 

 

Pozmeňujúci návrh   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Návrh smernice 



 

AM\1122801SK.docx 77/164 PE602.947v01-00 

 SK 

Odôvodnenie 95 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(95) V súlade so svojou úlohou 

zabezpečovať optimálne využívanie 

rádiového frekvenčného spektra, poplatky 

spojené s právami na používanie rádiového 

frekvenčného spektra môžu ovplyvniť 

rozhodnutia o tom, či sa domáhať takýchto 

práv a používať zdroje rádiového 

frekvenčného spektra. Pri stanovovaní cien 

ako prostriedku na určenie minimálnej 

hodnoty zaručujúcej optimálne použitie by 

členské štáty mali zabezpečiť, aby takéto 

ceny, bez ohľadu na druh použitého 

výberového konania, zohľadňovali aj 

dodatočné náklady spojené so splnením 

podmienok na udelenie povolenia 

uložených s cieľom podporiť politické 

ciele, v prípade ktorých by sa odôvodnene 

neočakávalo, že budú splnené podľa 

bežných obchodných podmienok, ako sú 

napríklad podmienky územného pokrytia. 

Pri tom by sa mala zohľadniť aj situácia 

v oblasti hospodárskej súťaže na 

príslušnom trhu. 

(95) V súlade so svojou úlohou 

zabezpečovať optimálne využívanie 

rádiového frekvenčného spektra, poplatky 

spojené s právami na používanie rádiového 

frekvenčného spektra môžu ovplyvniť 

rozhodnutia o tom, či sa domáhať takýchto 

práv a používať zdroje rádiového 

frekvenčného spektra. Pri stanovovaní cien 

ako prostriedku na určenie minimálnej 

hodnoty zaručujúcej optimálne použitie by 

členské štáty mali zabezpečiť, aby takéto 

ceny, bez ohľadu na druh použitého 

výberového konania, boli proporcionálne 

a zohľadňovali dodatočné náklady spojené 

so splnením podmienok na udelenie 

povolenia uložených s cieľom podporiť 

politické ciele, v prípade ktorých by sa 

odôvodnene neočakávalo, že budú splnené 

podľa bežných obchodných podmienok, 

ako sú napríklad podmienky územného 

pokrytia. Pri tom by sa mala zohľadniť aj 

situácia v oblasti hospodárskej súťaže na 

príslušnom trhu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Poskytnutie takéhoto jasného usmernenia by malo výhodu zníženia cenových rozdielov medzi 

jednotlivými členskými štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 103 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(103) Zabezpečovanie všadeprítomného 

pripojenia v každom členskom štáte má 

zásadný význam pre ekonomický a 

spoločenský vývoj, účasť na verejnom 

(103) Zabezpečovanie všadeprítomného 

pripojenia v každom členskom štáte má 

zásadný význam pre ekonomický a 

spoločenský vývoj, účasť na verejnom 
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živote a sociálnu a územnú súdržnosť. 

Keďže pripojenie sa pre európsku 

spoločnosť a blahobyt stáva 

neoddeliteľnou súčasťou, celoúnijné 

pokrytie by sa malo dosiahnuť tak, že sa na 

členské štáty spoľahne, že uložia primerané 

požiadavky na pokrytie, ktoré by mali byť 

prispôsobené každej oblasti zabezpečenej 

službou, ktorá je obmedzená 

proporcionálnou záťažou, s cieľom 

nebrániť jej zavedeniu zo strany 

poskytovateľov služieb. Pokrytie územia, 

ako aj pripojenie naprieč členskými štátmi, 

by mali byť maximálne spoľahlivé s 

cieľom podporovať vnútroštátne a 

cezhraničné služby a aplikácie ako napr. 

prepojené autá a elektronické 

zdravotníctvo. Aby sa zvýšila regulačná 

istota a predvídateľnosť investičných 

potrieb a zabezpečila proporcionálna a 

spravodlivá prepojiteľnosť pre všetkých 

občanov, uplatňovanie povinností 

týkajúcich sa pokrytia zo strany 

príslušných orgánov by sa malo 

koordinovať na úrovni Únie. Pri 

zohľadnení vnútroštátnych špecifík by 

takáto koordinácia mala byť obmedzená na 

všeobecné kritériá, ktoré sa majú použiť na 

definovanie a kontrolu posudzovania 

povinností týkajúcich sa pokrytia, ako je 

hustota obyvateľstva alebo topografické a 

topologické charakteristiky. 

živote a sociálnu a územnú súdržnosť. 

Keďže pripojenie sa pre európsku 

spoločnosť a blahobyt stáva 

neoddeliteľnou súčasťou, celoúnijné 

pokrytie by sa malo dosiahnuť tak, že sa na 

členské štáty spoľahne, že uložia primerané 

požiadavky na pokrytie, ktoré by mali byť 

prispôsobené každej oblasti zabezpečenej 

službou, ktorá je obmedzená 

proporcionálnou záťažou, s cieľom 

nebrániť jej zavedeniu zo strany 

poskytovateľov služieb. Pokrytie územia, 

ako aj pripojenie naprieč členskými štátmi, 

by mali byť maximálne spoľahlivé s 

cieľom podporovať vnútroštátne a 

cezhraničné služby a aplikácie ako napr. 

prepojené autá a elektronické 

zdravotníctvo. Aby sa zvýšila regulačná 

istota a predvídateľnosť investičných 

potrieb a zabezpečila proporcionálna a 

spravodlivá prepojiteľnosť pre všetkých 

občanov, uplatňovanie povinností 

týkajúcich sa pokrytia zo strany 

príslušných orgánov by sa malo 

koordinovať na úrovni Únie. Pri 

zohľadnení vnútroštátnych špecifík by 

takáto koordinácia mala byť obmedzená na 

všeobecné kritériá, ktoré sa majú použiť na 

definovanie a kontrolu posudzovania 

povinností týkajúcich sa pokrytia, ako je 

hustota obyvateľstva alebo topografické a 

topologické charakteristiky, pričom sa 

musí zohľadniť zásada technologickej 

neutrality na stimuláciu kombinácie 

najlepších technológií jednotlivých 

regiónov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 103 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(103) Zabezpečovanie všadeprítomného 

pripojenia v každom členskom štáte má 

zásadný význam pre ekonomický a 

spoločenský vývoj, účasť na verejnom 

živote a sociálnu a územnú súdržnosť. 

Keďže pripojenie sa pre európsku 

spoločnosť a blahobyt stáva 

neoddeliteľnou súčasťou, celoúnijné 

pokrytie by sa malo dosiahnuť tak, že sa na 

členské štáty spoľahne, že uložia primerané 

požiadavky na pokrytie, ktoré by mali byť 

prispôsobené každej oblasti zabezpečenej 

službou, ktorá je obmedzená 

proporcionálnou záťažou, s cieľom 

nebrániť jej zavedeniu zo strany 

poskytovateľov služieb. Pokrytie územia, 

ako aj pripojenie naprieč členskými štátmi, 

by mali byť maximálne spoľahlivé s 

cieľom podporovať vnútroštátne a 

cezhraničné služby a aplikácie ako napr. 

prepojené autá a elektronické 

zdravotníctvo. Aby sa zvýšila regulačná 

istota a predvídateľnosť investičných 

potrieb a zabezpečila proporcionálna a 

spravodlivá prepojiteľnosť pre všetkých 

občanov, uplatňovanie povinností 

týkajúcich sa pokrytia zo strany 

príslušných orgánov by sa malo 

koordinovať na úrovni Únie. Pri 

zohľadnení vnútroštátnych špecifík by 

takáto koordinácia mala byť obmedzená na 

všeobecné kritériá, ktoré sa majú použiť na 

definovanie a kontrolu posudzovania 

povinností týkajúcich sa pokrytia, ako je 

hustota obyvateľstva alebo topografické a 

topologické charakteristiky. 

(103) Zabezpečovanie všadeprítomného 

pripojenia v každom členskom štáte má 

zásadný význam pre ekonomický a 

spoločenský vývoj, účasť na verejnom 

živote a sociálnu a územnú súdržnosť. 

Keďže pripojenie sa pre európsku 

spoločnosť a blahobyt stáva 

neoddeliteľnou súčasťou, celoúnijné 

pokrytie by sa malo dosiahnuť tak, že sa na 

členské štáty spoľahne, že uložia primerané 

požiadavky na pokrytie, ktoré by mali byť 

prispôsobené každej oblasti zabezpečenej 

službou, ktorá je obmedzená 

proporcionálnou záťažou, s cieľom 

nebrániť jej zavedeniu zo strany 

poskytovateľov služieb. Pokrytie územia, 

ako aj pripojenie naprieč členskými štátmi, 

by mali byť maximálne spoľahlivé s 

cieľom podporovať vnútroštátne a 

cezhraničné služby a aplikácie ako napr. 

prepojené autá a elektronické 

zdravotníctvo. Aby sa zvýšila regulačná 

istota a predvídateľnosť investičných 

potrieb a zabezpečila proporcionálna a 

spravodlivá prepojiteľnosť pre všetkých 

občanov, uplatňovanie povinností 

týkajúcich sa pokrytia zo strany 

príslušných orgánov by sa malo 

koordinovať na úrovni Únie. Pri 

zohľadnení vnútroštátnych špecifík by 

takáto koordinácia mala byť obmedzená na 

všeobecné kritériá, ktoré sa majú použiť na 

definovanie a kontrolu posudzovania 

povinností týkajúcich sa pokrytia, ako je 

hustota obyvateľstva alebo topografické a 

topologické charakteristiky, v súlade so 

zásadou technologickej neutrality. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 
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Návrh smernice 

Odôvodnenie 103 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(103) Zabezpečovanie všadeprítomného 

pripojenia v každom členskom štáte má 

zásadný význam pre ekonomický a 

spoločenský vývoj, účasť na verejnom 

živote a sociálnu a územnú súdržnosť. 

Keďže pripojenie sa pre európsku 

spoločnosť a blahobyt stáva 

neoddeliteľnou súčasťou, celoúnijné 

pokrytie by sa malo dosiahnuť tak, že sa na 

členské štáty spoľahne, že uložia primerané 

požiadavky na pokrytie, ktoré by mali byť 

prispôsobené každej oblasti zabezpečenej 

službou, ktorá je obmedzená 

proporcionálnou záťažou, s cieľom 

nebrániť jej zavedeniu zo strany 

poskytovateľov služieb. Pokrytie územia, 

ako aj pripojenie naprieč členskými štátmi, 

by mali byť maximálne spoľahlivé s 

cieľom podporovať vnútroštátne a 

cezhraničné služby a aplikácie ako napr. 

prepojené autá a elektronické 

zdravotníctvo. Aby sa zvýšila regulačná 

istota a predvídateľnosť investičných 

potrieb a zabezpečila proporcionálna a 

spravodlivá prepojiteľnosť pre všetkých 

občanov, uplatňovanie povinností 

týkajúcich sa pokrytia zo strany 

príslušných orgánov by sa malo 

koordinovať na úrovni Únie. Pri 

zohľadnení vnútroštátnych špecifík by 

takáto koordinácia mala byť obmedzená na 

všeobecné kritériá, ktoré sa majú použiť na 

definovanie a kontrolu posudzovania 

povinností týkajúcich sa pokrytia, ako je 

hustota obyvateľstva alebo topografické a 

topologické charakteristiky. 

(103) Zabezpečovanie všadeprítomného 

pripojenia v každom členskom štáte má 

zásadný význam pre ekonomický a 

spoločenský vývoj, účasť na verejnom 

živote a sociálnu a územnú súdržnosť. 

Keďže pripojenie sa pre európsku 

spoločnosť a blahobyt stáva 

neoddeliteľnou súčasťou, celoúnijné 

takmer 100 % pokrytie európskych 

občanov by sa malo dosiahnuť tak, že sa na 

členské štáty spoľahne, že uložia primerané 

požiadavky na pokrytie, ktoré by mali byť 

prispôsobené každej oblasti zabezpečenej 

službou, ktorá je obmedzená 

proporcionálnou záťažou, s cieľom 

nebrániť jej zavedeniu zo strany 

poskytovateľov služieb. Pokrytie územia, 

ako aj pripojenie naprieč členskými štátmi, 

by mali byť maximálne spoľahlivé s 

cieľom podporovať vnútroštátne a 

cezhraničné služby a aplikácie ako napr. 

prepojené autá a elektronické 

zdravotníctvo. Aby sa zvýšila regulačná 

istota a predvídateľnosť investičných 

potrieb a zabezpečila proporcionálna a 

spravodlivá prepojiteľnosť pre všetkých 

občanov, uplatňovanie povinností 

týkajúcich sa pokrytia zo strany 

príslušných orgánov by sa malo 

koordinovať na úrovni Únie. Pri 

zohľadnení vnútroštátnych špecifík by 

takáto koordinácia mala byť obmedzená na 

všeobecné kritériá, ktoré sa majú použiť na 

definovanie a kontrolu posudzovania 

povinností týkajúcich sa pokrytia, ako je 

hustota obyvateľstva alebo topografické a 

topologické charakteristiky. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Povinnosti pokrytia sú dôležitým nástrojom na dosiahnutie gigabitovej spoločnosti pre 

všetkých európskych občanov. 

 

Pozmeňujúci návrh   220 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 103 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(103) Zabezpečovanie všadeprítomného 

pripojenia v každom členskom štáte má 

zásadný význam pre ekonomický a 

spoločenský vývoj, účasť na verejnom 

živote a sociálnu a územnú súdržnosť. 

Keďže pripojenie sa pre európsku 

spoločnosť a blahobyt stáva 

neoddeliteľnou súčasťou, celoúnijné 

pokrytie by sa malo dosiahnuť tak, že sa na 

členské štáty spoľahne, že uložia primerané 

požiadavky na pokrytie, ktoré by mali byť 

prispôsobené každej oblasti zabezpečenej 

službou, ktorá je obmedzená 

proporcionálnou záťažou, s cieľom 

nebrániť jej zavedeniu zo strany 

poskytovateľov služieb. Pokrytie územia, 

ako aj pripojenie naprieč členskými štátmi, 

by mali byť maximálne spoľahlivé s 

cieľom podporovať vnútroštátne a 

cezhraničné služby a aplikácie ako napr. 

prepojené autá a elektronické 

zdravotníctvo. Aby sa zvýšila regulačná 

istota a predvídateľnosť investičných 

potrieb a zabezpečila proporcionálna a 

spravodlivá prepojiteľnosť pre všetkých 

občanov, uplatňovanie povinností 

týkajúcich sa pokrytia zo strany 

príslušných orgánov by sa malo 

koordinovať na úrovni Únie. Pri 

zohľadnení vnútroštátnych špecifík by 

takáto koordinácia mala byť obmedzená na 

všeobecné kritériá, ktoré sa majú použiť na 

definovanie a kontrolu posudzovania 

(103) Zabezpečovanie všadeprítomného 

pripojenia v každom členskom štáte má 

zásadný význam pre ekonomický a 

spoločenský vývoj, účasť na verejnom 

živote a sociálnu a územnú súdržnosť. 

Keďže pripojenie sa pre európsku 

spoločnosť a blahobyt stáva 

neoddeliteľnou súčasťou, celoúnijné 

takmer 100 % pokrytie európskych 

občanov by sa malo dosiahnuť tak, že sa na 

členské štáty spoľahne, že uložia primerané 

požiadavky na pokrytie, ktoré by mali byť 

prispôsobené každej oblasti zabezpečenej 

službou, ktorá je obmedzená 

proporcionálnou záťažou, s cieľom 

nebrániť jej zavedeniu zo strany 

poskytovateľov služieb. Pokrytie územia, 

ako aj pripojenie naprieč členskými štátmi, 

by mali byť maximálne spoľahlivé s 

cieľom podporovať vnútroštátne a 

cezhraničné služby a aplikácie ako napr. 

prepojené autá a elektronické 

zdravotníctvo. Aby sa zvýšila regulačná 

istota a predvídateľnosť investičných 

potrieb a zabezpečila proporcionálna a 

spravodlivá prepojiteľnosť pre všetkých 

občanov, uplatňovanie povinností 

týkajúcich sa pokrytia zo strany 

príslušných orgánov by sa malo 

koordinovať na úrovni Únie. Pri 

zohľadnení vnútroštátnych špecifík by 

takáto koordinácia mala byť obmedzená na 

všeobecné kritériá, ktoré sa majú použiť na 
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povinností týkajúcich sa pokrytia, ako je 

hustota obyvateľstva alebo topografické a 

topologické charakteristiky. 

definovanie a kontrolu posudzovania 

povinností týkajúcich sa pokrytia, ako je 

hustota obyvateľstva alebo topografické a 

topologické charakteristiky. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 105 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(105) Harmonizácia spektra a koordinácia 

a regulácia zariadení podporená 

normalizáciou predstavujú 

komplementárnu potrebu, ktorá sa má úzko 

koordinovať, aby s podporou RSPG účinne 

splnili svoje spoločné ciele. Koordinácia 

medzi obsahom a načasovaním mandátov 

pre CEPT podľa rozhodnutia o rádiovom 

frekvenčnom spektre a žiadosťami o 

normalizáciu normalizačným orgánom, ako 

Európsky inštitút pre telekomunikačné 

normy, a to aj so zreteľom na parametre 

rádiových prijímačov, by mala uľahčiť 

zavedenie budúcich systémov, podporiť 

príležitosti spoločného používania 

frekvenčného spektra a zabezpečiť účinné 

riadenie frekvenčného spektra. 

(105) Harmonizácia spektra a koordinácia 

a regulácia zariadení podporená 

normalizáciou predstavujú 

komplementárnu potrebu, ktorá sa má úzko 

koordinovať, aby s podporou RSPG účinne 

splnili svoje spoločné ciele. Koordinácia 

medzi obsahom a načasovaním mandátov 

pre CEPT podľa rozhodnutia o rádiovom 

frekvenčnom spektre a žiadosťami o 

normalizáciu normalizačným orgánom, ako 

Európsky inštitút pre telekomunikačné 

normy, a to aj so zreteľom na parametre 

rozhlasových prijímačov, by mala uľahčiť 

zavedenie budúcich systémov, podporiť 

príležitosti spoločného používania 

frekvenčného spektra a zabezpečiť účinné 

riadenie frekvenčného spektra. Všetky 

normy, špecifikácie alebo odporúčania 

týkajúce sa pevných alebo mobilných 

prvkov siete a pridružených prostriedkov 

by, keď to je realizovateľné, mali 

zohľadňovať povinnosti prístupu, ktoré sa 

možno budú musieť uložiť podľa tejto 

smernice. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Neoddeliteľné spojené s iným pozmeňujúcim návrhom. 
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Pozmeňujúci návrh   222 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 106 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(106) Dopyt po rádiovom frekvenčnom 

spektre nie je vo všetkých častiach Únie 

rovnaký. V prípadoch, keď na regionálnej 

alebo vnútroštátnej úrovni nie je 

dostatočný dopyt po harmonizovanom 

pásme, členské štáty by mohli výnimočne 

povoliť alternatívne využívanie pásma, 

pokiaľ tento nedostatok pretrváva a za 

predpokladu, že alternatívne využívanie 

nemá vplyv na harmonizované využívanie 

uvedeného pásma inými členskými štátmi a 

skončí vtedy, keď sa dopyt po 

harmonizovanom využívaní obnoví. 

(106) Dopyt po rádiovom frekvenčnom 

spektre nie je vo všetkých častiach Únie 

rovnaký. V prípadoch, keď na regionálnej 

alebo vnútroštátnej úrovni nie je 

dostatočný dopyt po harmonizovanom 

pásme, členské štáty by mohli výnimočne 

povoliť alternatívne využívanie pásma, 

pokiaľ tento nedostatok pretrváva, je 

založený na výhľadovom posúdení vývoja 

trhu a za predpokladu, že alternatívne 

využívanie nemá vplyv na harmonizované 

využívanie uvedeného pásma inými 

členskými štátmi a skončí vtedy, keď sa 

dopyt po harmonizovanom využívaní 

obnoví. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 111 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(111) Vo výnimočných prípadoch, keď sa 

členské štáty rozhodnú obmedziť slobodu 

poskytovať elektronické komunikačné siete 

a služby z dôvodov verejného poriadku, 

verejnej bezpečnosti alebo verejného 

(111) Vo výnimočných prípadoch, keď sa 

členské štáty rozhodnú obmedziť slobodu 

poskytovať elektronické komunikačné siete 

a služby z dôvodov verejného poriadku, 

verejnej bezpečnosti alebo verejného 

zdravia, tieto obmedzenia by mali byť 
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zdravia, členské štáty by mali vysvetliť 

dôvody takéhoto obmedzenia. 
riadne odôvodnené, stanovené zákonom, 

mali by rešpektovať podstatu práv 

a slobôd uznaných Chartou a mala by sa 

na ne vzťahovať zásada proporcionality 

v súlade s článkom 52 ods. 1 Charty. 

Ďalej by sa akýkoľvek právny predpis, 

v ktorom sa subjektom verejného sektora 

umožňuje získať prístup k sieťam alebo 

k obsahu elektronickej komunikácie na 

všeobecnom základe, mal považovať za 

zahŕňajúci podstatu základného práva na 

rešpektovanie súkromného života, ako je 

zaručené článkom 7 Charty. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 113 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(113) S rastúcim dopytom po 

frekvenčnom spektre a novými odlišnými 

aplikáciami a technológiami, ktoré si 

vyžadujú pružnejší prístup a využívanie 

spektra, by členské štáty mali podporovať 

spoločné používanie frekvenčného spektra 

tak, že určia najvhodnejšie režimy 

udeľovania povolení pre každý scenár a 

definujú pre ne vhodné a transparentné 

pravidlá a podmienky. Spoločné 

používanie frekvenčného spektra čoraz 

viac zabezpečuje jeho efektívne a účinné 

využívanie tak, že umožňuje niekoľkým 

nezávislým používateľom alebo 

zariadeniam prístup k rovnakému 

frekvenčnému pásmu v rámci rôznych 

druhov právnych režimov, aby sa mohli 

sprístupniť dodatočné zdroje frekvenčného 

spektra, zvýšiť efektívnosť využívania a 

uľahčiť novým používateľom prístup k 

frekvenčnému spektru. Spoločné 

používanie by mohlo byť založené na 

(113) S rastúcim dopytom po 

frekvenčnom spektre a novými odlišnými 

aplikáciami a technológiami, ktoré si 

vyžadujú pružnejší prístup a využívanie 

spektra, by členské štáty mali podporovať 

spoločné používanie frekvenčného spektra 

tak, že určia najvhodnejšie režimy 

udeľovania povolení pre každý scenár a 

definujú pre ne vhodné a transparentné 

pravidlá a podmienky. Členské štáty by 

v tomto procese mali zaručiť 

neobmedzené pokračovanie existujúcich 

služieb využívajúcich spektrum, ako je 

napríklad satelitné pripojenie rôzneho 

charakteru, najmä komunikácia, 

pozorovanie zeme a geonavigácia. 

Spoločné používanie frekvenčného spektra 

čoraz viac zabezpečuje jeho efektívne a 

účinné využívanie tak, že umožňuje 

niekoľkým nezávislým používateľom alebo 

zariadeniam prístup k rovnakému 

frekvenčnému pásmu v rámci rôznych 
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všeobecných povoleniach alebo 

bezlicenčnom používaní, čím sa za 

špecifických podmienok spoločného 

používania niekoľkým používateľom 

umožňuje prístup k rovnakému 

frekvenčnému spektru z rôznych 

geografických oblastí alebo v rôznych 

časových úsekoch a jeho využívanie. Môže 

byť tiež založené na individuálnych 

právach na používanie v súlade s 

dohodami, ako sú licencovaný spoločný 

prístup, kde všetci používatelia (existujúci 

používateľ a noví používatelia) súhlasia s 

podmienkami spoločného prístupu, pod 

dohľadom príslušných orgánov, takým 

spôsobom, aby sa zabezpečila minimálna 

zaručená kvalita rádiového prenosu. Pri 

povoľovaní spoločného používania v rámci 

rôznych režimov povoľovania by členské 

štáty nemali v rámci rôznych režimov 

povoľovania stanoviť pre takéto použitie 

príliš odlišné dĺžky trvania. 

druhov právnych režimov, aby sa mohli 

sprístupniť dodatočné zdroje frekvenčného 

spektra, zvýšiť efektívnosť využívania a 

uľahčiť novým používateľom prístup k 

frekvenčnému spektru. Spoločné 

používanie by mohlo byť založené na 

všeobecných povoleniach alebo 

bezlicenčnom používaní, čím sa za 

špecifických podmienok spoločného 

používania niekoľkým používateľom 

umožňuje prístup k rovnakému 

frekvenčnému spektru z rôznych 

geografických oblastí alebo v rôznych 

časových úsekoch a jeho využívanie. Môže 

byť tiež založené na individuálnych 

právach na používanie v súlade s 

dohodami, ako sú licencovaný spoločný 

prístup, kde všetci používatelia (existujúci 

používateľ a noví používatelia) súhlasia s 

podmienkami spoločného prístupu, pod 

dohľadom príslušných orgánov, takým 

spôsobom, aby sa zabezpečila minimálna 

zaručená kvalita rozhlasového prenosu. Pri 

povoľovaní spoločného používania v rámci 

rôznych režimov povoľovania by členské 

štáty nemali v rámci rôznych režimov 

povoľovania stanoviť pre takéto použitie 

príliš odlišné dĺžky trvania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 119 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(119) Členské štáty by pred udelením 

práva mali požadovať len overenie prvkov, 

ktoré môžu byť odôvodnene preukázané 

primerane obozretným žiadateľom, 

zohľadňujúc dôležitú verejnú a trhovú 

hodnotu rádiového frekvenčného spektra 

ako obmedzeného verejného zdroja. Nie je 

(119) Členské štáty by pred udelením 

práva mali požadovať len overenie prvkov, 

ktoré môžu byť odôvodnene preukázané 

primerane obozretným žiadateľom, 

zohľadňujúc dôležitú verejnú a trhovú 

hodnotu rádiového frekvenčného spektra 

ako obmedzeného verejného zdroja. Nie je 
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tým dotknutá možnosť následného 

overenia splnenia kritérií oprávnenosti, 

napr. prostredníctvom krokov v prípade, že 

kritériá nemohli byť splnené na začiatku. 

Aby sa zachovalo účinné využívanie 

rádiového frekvenčného spektra, členské 

štáty by nemali udeľovať práva v 

prípadoch, keď ich preskúmania naznačujú, 

že žiadatelia nie sú schopní spĺňať 

podmienky, bez toho, aby bola dotknutá 

možnosť uľahčenia časovo obmedzeného 

experimentálne využitia. Dostatočná dĺžka 

trvania povolení pre využívanie 

frekvenčného spektra by mala zvýšiť 

investičnú predvídateľnosť, aby sa prispelo 

k rýchlejšiemu zavedeniu sietí a lepším 

službám, ako aj stabilite na podporu 

obchodovania a prenájmu frekvenčného 

spektra. Pokiaľ je využívanie spektra 

povolené na neobmedzený čas, takáto 

dĺžka trvania by mala zohľadňovať 

sledované ciele a mala by byť dostatočná 

na uľahčenie návratnosti realizovaných 

investícií. Pokým dlhšie trvanie môže 

zabezpečiť investičnú predvídateľnosť, 

opatrenia na zabezpečenie účinného 

využívania rádiového frekvenčného 

spektra, ako napr. právomoc príslušného 

orgánu zmeniť alebo odňať právo v prípade 

nesúladu s podmienkami, ktoré sú spojené 

s právami na používanie, alebo uľahčenie 

obchodovateľnosti a prenájmu rádiového 

frekvenčného spektra, budú slúžiť na 

zabránenie neprimeraného akumulovania 

rádiového frekvenčného spektra a podporu 

väčšej pružnosti pri distribuovaní zdrojov 

frekvenčného spektra. Väčšie využívanie 

ročných poplatkov je tiež prostriedkom na 

zabezpečenie nepretržitého posudzovania 

využívania frekvenčného spektra zo strany 

držiteľa práv. 

tým dotknutá možnosť následného 

overenia splnenia kritérií oprávnenosti, 

napr. prostredníctvom krokov v prípade, že 

kritériá nemohli byť splnené na začiatku. 

Aby sa zachovalo účinné využívanie 

rádiového frekvenčného spektra, členské 

štáty by nemali udeľovať práva v 

prípadoch, keď ich preskúmania naznačujú, 

že žiadatelia nie sú schopní spĺňať 

podmienky, bez toho, aby bola dotknutá 

možnosť uľahčenia časovo obmedzeného 

experimentálne využitia. Dostatočná 

maximálna dĺžka trvania povolení pre 

využívanie frekvenčného spektra by mala 

zvýšiť investičnú predvídateľnosť, aby sa 

prispelo k rýchlejšiemu zavedeniu sietí a 

lepším službám, ako aj stabilite na podporu 

obchodovania a prenájmu frekvenčného 

spektra, a podlieha pravidelným 

preskúmaniam na posúdenie, či vývoj na 

trhu a technologické inovácie umožňujú 

efektívnejšie využívanie spektra. Pokiaľ je 

využívanie spektra povolené na 

neobmedzený čas, takáto dĺžka trvania by 

mala zohľadňovať sledované ciele a mala 

by byť dostatočná na uľahčenie návratnosti 

realizovaných investícií. Zatiaľ čo dlhšie 

trvanie môže zabezpečiť investičnú 

predvídateľnosť, opatrenia na zabezpečenie 

účinného využívania rádiového 

frekvenčného spektra, ako napr. právomoc 

príslušného orgánu zmeniť alebo odňať 

právo v prípade nesúladu s podmienkami, 

ktoré sú spojené s právami na používanie, 

alebo uľahčenie obchodovateľnosti a 

prenájmu rádiového frekvenčného spektra, 

budú slúžiť na zabránenie neprimeraného 

akumulovania rádiového frekvenčného 

spektra a podporu väčšej pružnosti pri 

distribuovaní zdrojov frekvenčného 

spektra. Väčšie využívanie ročných 

poplatkov je tiež prostriedkom na 

zabezpečenie nepretržitého posudzovania 

využívania frekvenčného spektra zo strany 

držiteľa práv. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 119 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(119) Členské štáty by pred udelením 

práva mali požadovať len overenie prvkov, 

ktoré môžu byť odôvodnene preukázané 

primerane obozretným žiadateľom, 

zohľadňujúc dôležitú verejnú a trhovú 

hodnotu rádiového frekvenčného spektra 

ako obmedzeného verejného zdroja. Nie je 

tým dotknutá možnosť následného 

overenia splnenia kritérií oprávnenosti, 

napr. prostredníctvom krokov v prípade, že 

kritériá nemohli byť splnené na začiatku. 

Aby sa zachovalo účinné využívanie 

rádiového frekvenčného spektra, členské 

štáty by nemali udeľovať práva v 

prípadoch, keď ich preskúmania naznačujú, 

že žiadatelia nie sú schopní spĺňať 

podmienky, bez toho, aby bola dotknutá 

možnosť uľahčenia časovo obmedzeného 

experimentálne využitia. Dostatočná dĺžka 

trvania povolení pre využívanie 

frekvenčného spektra by mala zvýšiť 

investičnú predvídateľnosť, aby sa prispelo 

k rýchlejšiemu zavedeniu sietí a lepším 

službám, ako aj stabilite na podporu 

obchodovania a prenájmu frekvenčného 

spektra. Pokiaľ je využívanie spektra 

povolené na neobmedzený čas, takáto 

dĺžka trvania by mala zohľadňovať 

sledované ciele a mala by byť dostatočná 

na uľahčenie návratnosti realizovaných 

investícií. Pokým dlhšie trvanie môže 

zabezpečiť investičnú predvídateľnosť, 

opatrenia na zabezpečenie účinného 

(119) Členské štáty by pred udelením 

práva mali požadovať len overenie prvkov, 

ktoré môžu byť odôvodnene preukázané 

primerane obozretným žiadateľom, 

zohľadňujúc dôležitú verejnú a trhovú 

hodnotu rádiového frekvenčného spektra 

ako obmedzeného verejného zdroja. Nie je 

tým dotknutá možnosť následného 

overenia splnenia kritérií oprávnenosti, 

napr. prostredníctvom krokov v prípade, že 

kritériá nemohli byť splnené na začiatku. 

Aby sa zachovalo účinné využívanie 

rádiového frekvenčného spektra, členské 

štáty by nemali udeľovať práva v 

prípadoch, keď ich preskúmania naznačujú, 

že žiadatelia nie sú schopní spĺňať 

podmienky, bez toho, aby bola dotknutá 

možnosť uľahčenia časovo obmedzeného 

experimentálne využitia. Dostatočná dĺžka 

trvania povolení pre využívanie 

frekvenčného spektra by mala zvýšiť 

investičnú predvídateľnosť, aby sa prispelo 

k rýchlejšiemu zavedeniu sietí a lepším 

službám, ako aj stabilite na podporu 

obchodovania a prenájmu frekvenčného 

spektra. Pokiaľ je využívanie spektra 

povolené na neobmedzený čas, takáto 

dĺžka trvania by mala zohľadňovať 

sledované ciele a mala by byť dostatočná 

na uľahčenie návratnosti realizovaných 

investícií. Zatiaľ čo dlhšie trvanie môže 

zabezpečiť investičnú predvídateľnosť, 

opatrenia na zabezpečenie účinného 
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využívania rádiového frekvenčného 

spektra, ako napr. právomoc príslušného 

orgánu zmeniť alebo odňať právo v prípade 

nesúladu s podmienkami, ktoré sú spojené 

s právami na používanie, alebo uľahčenie 

obchodovateľnosti a prenájmu rádiového 

frekvenčného spektra, budú slúžiť na 

zabránenie neprimeraného akumulovania 

rádiového frekvenčného spektra a podporu 

väčšej pružnosti pri distribuovaní zdrojov 

frekvenčného spektra. Väčšie využívanie 

ročných poplatkov je tiež prostriedkom na 

zabezpečenie nepretržitého posudzovania 

využívania frekvenčného spektra zo strany 

držiteľa práv. 

využívania rádiového frekvenčného 

spektra, ako napr. právomoc príslušného 

orgánu vykonať posúdenie v polovici 

trvania po udelení práva na používanie a 
zmeniť alebo odňať právo v prípade 

nesúladu s podmienkami, ktoré sú spojené 

s právami na používanie, alebo uľahčenie 

obchodovateľnosti a prenájmu rádiového 

frekvenčného spektra, sú rovnako dôležité 

a budú slúžiť na zabránenie neprimeraného 

akumulovania rádiového frekvenčného 

spektra a podporu väčšej pružnosti pri 

distribuovaní zdrojov frekvenčného 

spektra. Väčšie využívanie ročných 

poplatkov je tiež prostriedkom na 

zabezpečenie nepretržitého posudzovania 

využívania frekvenčného spektra zo strany 

držiteľa práv. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 124 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(124) O opatreniach prijatých špeciálne 

na podporu hospodárskej súťaže pri 

udeľovaní alebo obnovovaní práv na 

používanie rádiového frekvenčného spektra 

by mali rozhodovať národné regulačné 

orgány, ktoré majú potrebné ekonomické, 

technické a trhové poznatky. Podmienky 

priraďovania frekvenčného spektra môžu 

ovplyvniť situáciu v oblasti hospodárskej 

súťaže na trhoch elektronických 

komunikácií a podmienky na vstup. 

Obmedzený prístup k frekvenčnému 

spektru najmä vtedy, keď je frekvenčné 

spektrum obmedzené, môže vytvoriť 

prekážku pre vstup alebo brzdiť investície, 

zavádzanie siete, poskytovanie nových 

služieb alebo aplikácií, inováciu a 

(124) O opatreniach prijatých špeciálne 

na podporu hospodárskej súťaže pri 

udeľovaní alebo obnovovaní práv na 

používanie rádiového frekvenčného spektra 

by mali rozhodovať národné regulačné 

orgány, ktoré majú potrebné ekonomické, 

technické a trhové poznatky. Podmienky 

priraďovania frekvenčného spektra môžu 

ovplyvniť situáciu v oblasti hospodárskej 

súťaže na trhoch elektronických 

komunikácií a podmienky na vstup. 

Obmedzený prístup k frekvenčnému 

spektru najmä vtedy, keď je frekvenčné 

spektrum obmedzené, môže vytvoriť 

prekážku pre vstup alebo brzdiť investície, 

zavádzanie siete, poskytovanie nových 

služieb alebo aplikácií, inováciu a 



 

AM\1122801SK.docx 89/164 PE602.947v01-00 

 SK 

hospodársku súťaž. Nové práva na 

používanie vrátane tých získaných 

prevodom alebo prenájmom, a zavedenie 

nových pružných kritérií na využívanie 

spektra, môže tiež ovplyvniť existujúcu 

hospodársku súťaž. Ak sa nesprávne 

používa, určité podmienky použité na 

podporu hospodárskej súťaže, môžu mať 

iné účinky; napr. stropy frekvenčného 

spektra a vyhradené frekvenčné spektrá 

môžu spôsobiť umelé obmedzenie, 

povinnosti poskytovania veľkoobchodného 

prístupu môžu neoprávnene obmedziť 

obchodné modely pri absencii trhovej sily 

a obmedzenia prevodov môžu brzdiť 

rozvoj sekundárnych trhov. Preto je na 

uloženie takých podmienok potrebný 

konzistentný a objektívny test 

hospodárskej súťaže a mal by sa dôsledne 

využívať. Použitie takýchto opatrení by 

preto malo vychádzať z dôkladného a 

objektívneho posúdenia trhu a jeho 

podmienok hospodárskej súťaže zo strany 

národných regulačných orgánov. 

hospodársku súťaž. Nové práva na 

používanie vrátane tých získaných 

prevodom alebo prenájmom, a zavedenie 

nových pružných kritérií na využívanie 

spektra, môže tiež ovplyvniť existujúcu 

hospodársku súťaž. Ak sa nesprávne 

používa, určité podmienky použité na 

podporu hospodárskej súťaže, môžu mať 

iné účinky; napr. stropy frekvenčného 

spektra a vyhradené frekvenčné spektrá 

môžu spôsobiť umelé obmedzenie, 

povinnosti poskytovania veľkoobchodného 

prístupu môžu neoprávnene obmedziť 

obchodné modely pri absencii trhovej sily 

a obmedzenia prevodov môžu brzdiť 

rozvoj sekundárnych trhov. Preto je na 

uloženie takých podmienok potrebný 

konzistentný a objektívny test 

hospodárskej súťaže a mal by sa dôsledne 

využívať. Použitie takýchto opatrení by 

preto malo vychádzať z dôkladného a 

objektívneho posúdenia trhu a jeho 

podmienok hospodárskej súťaže zo strany 

národných regulačných orgánov. Národné 

regulačné orgány by však mali 

zabezpečiť, aby sa spektrum využívalo 

efektívne a účinne, umožňovalo 

hospodársku súťaž a nepoužíval ho len 

obmedzený počet subjektov na 

obmedzenie hospodárskej súťaže. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   228 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 127 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(127) Masívny nárast dopytu po 

rádiovom frekvenčnom spektre a dopyt 

koncových používateľov po bezdrôtovej 

širokopásmovej kapacite si vyžaduje 

riešenia umožňujúce alternatívny, 

(127) Masívny nárast dopytu po 

rádiovom frekvenčnom spektre a dopyt 

koncových používateľov po bezdrôtovej 

širokopásmovej kapacite si vyžaduje 

riešenia umožňujúce alternatívny, 
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doplnkový, spektrálne efektívny prístup 

vrátane systémov bezdrôtového prístupu 

s nízkym výkonom a malým 

prevádzkovým rozsahom, ako sú rádiové 

miestne počítačové siete (RLAN) a siete 

malých bunkových prístupových bodov 

s nízkym výkonom. Takéto doplnkové 

systémy bezdrôtového prístupu, najmä 

verejne prístupné prístupové body RLAN, 

v čoraz väčšej miere umožňujú koncovým 

používateľom prístup k internetu 

a mobilným operátorom presmerovanie 

mobilnej prevádzky. RLAN využívajú 

harmonizované rádiové frekvenčné 

spektrum bez nutnosti udelenia 

individuálneho povolenia alebo práva na 

využívanie rádiového frekvenčného 

spektra. Väčšinu prístupových bodov 

RLAN doteraz používali súkromní 

používatelia ako miestne bezdrôtové 

rozšírenie svojho pevného 

širokopásmového pripojenia. Koncovým 

používateľom v rámci limitov svojich 

vlastných predplatených internetových 

služieb by sa nemalo brániť, aby prístup 

k svojej sieti RLAN využívali spoločne 

s inými, s cieľom zvýšiť počet dostupných 

prístupových bodov, najmä v husto 

osídlených oblastiach, maximalizovať 

bezdrôtovú dátovú kapacitu 

prostredníctvom opätovného využívania 

rádiového frekvenčného spektra a vytvoriť 

nákladovo efektívnu doplnkovú bezdrôtovú 

širokopásmovú infraštruktúru prístupnú 

ďalším koncovým používateľom. Preto by 

sa mali nepotrebné obmedzenia zavádzania 

a prepojenia prístupových bodov RLAN 

tiež odstrániť. Verejné orgány alebo 

poskytovatelia verejných služieb, ktorí 

používajú RLAN vo svojich priestoroch a 

poskytujú ho svojim zamestnancom, 

návštevníkom alebo klientom, napr. na 

uľahčenie prístupu k službám elektronickej 

verejnej správy alebo na poskytovanie 

informácií o riadení verejnej dopravy alebo 

cestnej premávky, by mohli poskytovať 

prístup k takýmto prístupovým bodom 

občanom na všeobecné použitie ako 

doplnkový, spektrálne efektívny prístup 

vrátane systémov bezdrôtového prístupu 

s nízkym výkonom a malým 

prevádzkovým rozsahom, ako sú rádiové 

miestne počítačové siete (RLAN) a siete 

malých bunkových prístupových bodov 

s nízkym výkonom. Takéto doplnkové 

systémy bezdrôtového prístupu, najmä 

verejne prístupné prístupové body RLAN, 

v čoraz väčšej miere umožňujú koncovým 

používateľom prístup k internetu 

a prevádzkovateľom mobilných sietí 

presmerovanie mobilnej prevádzky. RLAN 

využívajú harmonizované rádiové 

frekvenčné spektrum bez nutnosti udelenia 

individuálneho povolenia alebo práva na 

využívanie rádiového frekvenčného 

spektra. Väčšinu prístupových bodov 

RLAN doteraz používali súkromní 

používatelia ako miestne bezdrôtové 

rozšírenie svojho pevného 

širokopásmového pripojenia. Koncovým 

používateľom v rámci limitov svojich 

vlastných predplatených internetových 

služieb by sa nemalo brániť, aby prístup 

k svojej sieti RLAN využívali spoločne 

s inými, s cieľom zvýšiť počet dostupných 

prístupových bodov, najmä v husto 

osídlených oblastiach, maximalizovať 

bezdrôtovú dátovú kapacitu 

prostredníctvom opätovného využívania 

rádiového frekvenčného spektra a vytvoriť 

nákladovo efektívnu doplnkovú bezdrôtovú 

širokopásmovú infraštruktúru prístupnú 

ďalším koncovým používateľom. Preto by 

sa mali nepotrebné obmedzenia zavádzania 

a prepojenia prístupových bodov RLAN 

tiež odstrániť. Verejné orgány alebo 

poskytovatelia verejných služieb, ktorí 

používajú RLAN vo svojich priestoroch a 

poskytujú ho svojim zamestnancom, 

návštevníkom alebo klientom, napr. na 

uľahčenie prístupu k službám elektronickej 

verejnej správy alebo na poskytovanie 

informácií o riadení verejnej dopravy alebo 

cestnej premávky, by mohli poskytovať 

prístup k takýmto prístupovým bodom 

občanom na všeobecné použitie ako 
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doplnkovú službu k službám, ktoré 

verejnosti ponúkajú v takýchto priestoroch, 

v rozsahu, ktorý im umožňujú pravidlá 

hospodárskej súťaže a verejného 

obstarávania. Okrem toho, poskytovateľ 

takéhoto miestneho prístupu k 

elektronickým komunikačným sieťam vo 

vnútri alebo v okolí súkromného majetku 

alebo ohraničeného verejného priestranstva 

ako doplnkovej služby k inej činnosti, 

ktorá nie je závislá od takéhoto prístupu 

(ako napríklad hotspoty RLAN, ktoré sú 

k dispozícii zákazníkom využívajúcim iné 

komerčné činnosti alebo širokej verejnosti 

v tomto priestore) môže podliehať 

dodržaniu všeobecných povolení pre práva 

na používanie rádiového frekvenčného 

spektra, ale nemal by podliehať žiadnym 

podmienkam alebo požiadavkám, ktoré sú 

pripojené s všeobecným povoleniam 

uplatniteľným na poskytovateľov 

verejných komunikačných sietí alebo 

služieb alebo povinnostiam týkajúcim sa 

koncových používateľov alebo prepojenia. 

Takýto poskytovateľ by však mal aj 

naďalej podliehať pravidlám 

zodpovednosti článku 12 smernice 

2000/31/ES o elektronickom obchode35. 

Ďalšie nové technológie ako sú LiFi, ktoré 

doplnia vybavenie súčasného rádiového 

frekvenčného spektra RLAN a bezdrôtový 

prístupový bod bude obsahovať optické 

viditeľné na svetle založené prístupové 

body a povedie k hybridným miestnym 

sieťam umožňujúcim optickú bezdrôtovú 

komunikáciu. 

doplnkovú službu k službám, ktoré 

verejnosti ponúkajú v takýchto priestoroch, 

v rozsahu, ktorý im umožňujú pravidlá 

hospodárskej súťaže a verejného 

obstarávania. Okrem toho, poskytovateľ 

takéhoto miestneho prístupu k 

elektronickým komunikačným sieťam vo 

vnútri alebo v okolí súkromného majetku 

alebo ohraničeného verejného priestranstva 

ako doplnkovej služby k inej činnosti, 

ktorá nie je závislá od takéhoto prístupu 

(ako napríklad hotspoty RLAN, ktoré sú 

k dispozícii zákazníkom využívajúcim iné 

komerčné činnosti alebo širokej verejnosti 

v tomto priestore) môže podliehať 

dodržaniu všeobecných povolení pre práva 

na používanie rádiového frekvenčného 

spektra, ale nemal by podliehať žiadnym 

podmienkam alebo požiadavkám, ktoré sú 

pripojené s všeobecným povoleniam 

uplatniteľným na poskytovateľov 

verejných komunikačných sietí alebo 

služieb alebo povinnostiam týkajúcim sa 

koncových používateľov alebo prepojenia. 

Takýto poskytovateľ by však mal aj 

naďalej podliehať pravidlám 

zodpovednosti článku 12 smernice 

2000/31/ES o elektronickom obchode35, 

lebo zodpovednosť jednotlivcov, ktorí 

poskytujú miestny prístup tretej strane na 

nekomerčný účel, za obsah prenášaný cez 

ich sieť, nad ktorým nemajú kontrolu, by 

ich odrádzala od takéhoto konania. Ďalšie 

nové technológie ako sú LiFi, ktoré doplnia 

vybavenie súčasného rádiového 

frekvenčného spektra RLAN a bezdrôtový 

prístupový bod bude obsahovať optické 

viditeľné na svetle založené prístupové 

body a povedie k hybridným miestnym 

sieťam umožňujúcim optickú bezdrôtovú 

komunikáciu. 

_________________ _________________ 

35 Smernica 2000/31/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 8. júna 2000 

o určitých právnych aspektoch služieb 

informačnej spoločnosti na vnútornom 

trhu, najmä o elektronickom obchode 

35 Smernica 2000/31/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 8. júna 2000 

o určitých právnych aspektoch služieb 

informačnej spoločnosti na vnútornom 

trhu, najmä o elektronickom obchode 
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(smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. 

ES L 178, 17.7.2000, s. 1). 

(smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. 

ES L 178, 17.7.2000, s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   229 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 127 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(127) Masívny nárast dopytu po 

rádiovom frekvenčnom spektre a dopyt 

koncových používateľov po bezdrôtovej 

širokopásmovej kapacite si vyžaduje 

riešenia umožňujúce alternatívny, 

doplnkový, spektrálne efektívny prístup 

vrátane systémov bezdrôtového prístupu 

s nízkym výkonom a malým 

prevádzkovým rozsahom, ako sú rádiové 

miestne počítačové siete (RLAN) a siete 

malých bunkových prístupových bodov 

s nízkym výkonom. Takéto doplnkové 

systémy bezdrôtového prístupu, najmä 

verejne prístupné prístupové body RLAN, 

v čoraz väčšej miere umožňujú koncovým 

používateľom prístup k internetu 

a mobilným operátorom presmerovanie 

mobilnej prevádzky. RLAN využívajú 

harmonizované rádiové frekvenčné 

spektrum bez nutnosti udelenia 

individuálneho povolenia alebo práva na 

využívanie rádiového frekvenčného 

spektra. Väčšinu prístupových bodov 

RLAN doteraz používali súkromní 

používatelia ako miestne bezdrôtové 

rozšírenie svojho pevného 

(127) Masívny nárast dopytu po 

rádiovom frekvenčnom spektre a dopyt 

koncových používateľov po bezdrôtovej 

širokopásmovej kapacite si vyžaduje 

riešenia umožňujúce alternatívny, 

doplnkový, spektrálne efektívny prístup 

vrátane systémov bezdrôtového prístupu 

s nízkym výkonom a malým 

prevádzkovým rozsahom, ako sú rádiové 

miestne počítačové siete (RLAN) a siete 

malých bunkových prístupových bodov 

s nízkym výkonom. Takéto doplnkové 

systémy bezdrôtového prístupu, najmä 

verejne prístupné prístupové body RLAN, 

v čoraz väčšej miere umožňujú koncovým 

používateľom prístup k internetu 

a prevádzkovateľom mobilných sietí 

presmerovanie mobilnej prevádzky. RLAN 

využívajú harmonizované rádiové 

frekvenčné spektrum bez nutnosti udelenia 

individuálneho povolenia alebo práva na 

využívanie rádiového frekvenčného 

spektra. Väčšinu prístupových bodov 

RLAN doteraz používali súkromní 

používatelia ako miestne bezdrôtové 

rozšírenie svojho pevného 
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širokopásmového pripojenia. Koncovým 

používateľom v rámci limitov svojich 

vlastných predplatených internetových 

služieb by sa nemalo brániť, aby prístup 

k svojej sieti RLAN využívali spoločne 

s inými, s cieľom zvýšiť počet dostupných 

prístupových bodov, najmä v husto 

osídlených oblastiach, maximalizovať 

bezdrôtovú dátovú kapacitu 

prostredníctvom opätovného využívania 

rádiového frekvenčného spektra a vytvoriť 

nákladovo efektívnu doplnkovú bezdrôtovú 

širokopásmovú infraštruktúru prístupnú 

ďalším koncovým používateľom. Preto by 

sa mali nepotrebné obmedzenia zavádzania 

a prepojenia prístupových bodov RLAN 

tiež odstrániť. Verejné orgány alebo 

poskytovatelia verejných služieb, ktorí 

používajú RLAN vo svojich priestoroch a 

poskytujú ho svojim zamestnancom, 

návštevníkom alebo klientom, napr. na 

uľahčenie prístupu k službám elektronickej 

verejnej správy alebo na poskytovanie 

informácií o riadení verejnej dopravy alebo 

cestnej premávky, by mohli poskytovať 

prístup k takýmto prístupovým bodom 

občanom na všeobecné použitie ako 

doplnkovú službu k službám, ktoré 

verejnosti ponúkajú v takýchto priestoroch, 

v rozsahu, ktorý im umožňujú pravidlá 

hospodárskej súťaže a verejného 

obstarávania. Okrem toho, poskytovateľ 

takéhoto miestneho prístupu k 

elektronickým komunikačným sieťam vo 

vnútri alebo v okolí súkromného majetku 

alebo ohraničeného verejného priestranstva 

ako doplnkovej služby k inej činnosti, 

ktorá nie je závislá od takéhoto prístupu 

(ako napríklad hotspoty RLAN, ktoré sú 

k dispozícii zákazníkom využívajúcim iné 

komerčné činnosti alebo širokej verejnosti 

v tomto priestore) môže podliehať 

dodržaniu všeobecných povolení pre práva 

na používanie rádiového frekvenčného 

spektra, ale nemal by podliehať žiadnym 

podmienkam alebo požiadavkám, ktoré sú 

pripojené s všeobecným povoleniam 

uplatniteľným na poskytovateľov 

širokopásmového pripojenia. Koncoví 

používatelia by sa v rámci limitov svojich 

vlastných predplatených internetových 

služieb mali nabádať, aby prístup k svojej 

sieti RLAN využívali spoločne s inými, s 

cieľom zvýšiť počet dostupných 

prístupových bodov, najmä v husto 

osídlených oblastiach, maximalizovať 

bezdrôtovú dátovú kapacitu 

prostredníctvom opätovného využívania 

rádiového frekvenčného spektra a vytvoriť 

nákladovo efektívnu doplnkovú bezdrôtovú 

širokopásmovú infraštruktúru prístupnú 

ďalším koncovým používateľom. Preto by 

sa mali nepotrebné obmedzenia zavádzania 

a prepojenia prístupových bodov RLAN 

tiež odstrániť. Verejné orgány alebo 

poskytovatelia verejných služieb, ktorí 

používajú RLAN vo svojich priestoroch a 

poskytujú ho svojim zamestnancom, 

návštevníkom alebo klientom, napr. na 

uľahčenie prístupu k službám elektronickej 

verejnej správy alebo na poskytovanie 

informácií o riadení verejnej dopravy alebo 

cestnej premávky, by mohli poskytovať 

prístup k takýmto prístupovým bodom 

občanom na všeobecné použitie ako 

doplnkovú službu k službám, ktoré 

verejnosti ponúkajú v takýchto priestoroch, 

v rozsahu, ktorý im umožňujú pravidlá 

hospodárskej súťaže a verejného 

obstarávania. Okrem toho, poskytovateľ 

takéhoto miestneho prístupu k 

elektronickým komunikačným sieťam vo 

vnútri alebo v okolí súkromného majetku 

alebo ohraničeného verejného priestranstva 

ako doplnkovej služby k inej činnosti, 

ktorá nie je závislá od takéhoto prístupu 

(ako napríklad hotspoty RLAN, ktoré sú 

k dispozícii zákazníkom využívajúcim iné 

komerčné činnosti alebo širokej verejnosti 

v tomto priestore) môže podliehať 

dodržaniu všeobecných povolení pre práva 

na používanie rádiového frekvenčného 

spektra, ale nemal by podliehať žiadnym 

podmienkam alebo požiadavkám, ktoré sú 

pripojené s všeobecným povoleniam 

uplatniteľným na poskytovateľov 
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verejných komunikačných sietí alebo 

služieb alebo povinnostiam týkajúcim sa 

koncových používateľov alebo prepojenia. 

Takýto poskytovateľ by však mal aj 

naďalej podliehať pravidlám 

zodpovednosti článku 12 smernice 

2000/31/ES o elektronickom obchode35. 

Ďalšie nové technológie ako sú LiFi, ktoré 

doplnia vybavenie súčasného rádiového 

frekvenčného spektra RLAN a bezdrôtový 

prístupový bod bude obsahovať optické 

viditeľné na svetle založené prístupové 

body a povedie k hybridným miestnym 

sieťam umožňujúcim optickú bezdrôtovú 

komunikáciu 

verejných komunikačných sietí alebo 

služieb alebo povinnostiam týkajúcim sa 

koncových používateľov alebo prepojenia. 

Takýto poskytovateľ, ako aj koncoví 

používatelia alebo spotrebitelia, ktorí 

spoločne používajú prístup, by však mali 

aj naďalej podliehať pravidlám 

zodpovednosti článku 12 smernice 

2000/31/ES o elektronickom obchode35. 

Ďalšie nové technológie ako sú LiFi, ktoré 

doplnia vybavenie súčasného rádiového 

frekvenčného spektra RLAN a bezdrôtový 

prístupový bod bude obsahovať optické 

viditeľné na svetle založené prístupové 

body a povedie k hybridným miestnym 

sieťam umožňujúcim optickú bezdrôtovú 

komunikáciu. 

_________________ _________________ 

35 Smernica 2000/31/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 8. júna 2000 

o určitých právnych aspektoch služieb 

informačnej spoločnosti na vnútornom 

trhu, najmä o elektronickom obchode 

(smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. 

ES L 178, 17.7.2000, s. 1). 

35 Smernica 2000/31/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 8. júna 2000 

o určitých právnych aspektoch služieb 

informačnej spoločnosti na vnútornom 

trhu, najmä o elektronickom obchode 

(smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. 

ES L 178, 17.7.2000, s. 1). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   230 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 138 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(138) V prípade, že sa takéto problémy s 

interoperabilitou objavia, Komisia si môže 

vyžiadať správu BEREC, ktorá by mala 

poskytnúť posúdenie situácie na trhu na 

úrovni Únie a členských štátov podľa 

faktov. Na základe správy BEREC a 

ostatných dostupných dôkazov a berúc do 

úvahy účinky na vnútorný trh by Komisia 

mala rozhodnúť o tom, či existuje potreba 

(138) V prípade, že sa takéto problémy s 

interoperabilitou objavia, Komisia si môže 

vyžiadať správu BEREC, ktorá by mala 

poskytnúť posúdenie situácie na trhu na 

úrovni Únie a členských štátov podľa 

faktov. Na základe správy BEREC a 

ostatných dostupných dôkazov a berúc do 

úvahy účinky na vnútorný trh by Komisia 

mala rozhodnúť o tom, či existuje potreba 



 

AM\1122801SK.docx 95/164 PE602.947v01-00 

 SK 

regulačného zásahu zo strany národných 

regulačných orgánov. Ak sa Komisia 

domnieva, že takýto regulačný zásah by 

národné regulačné orgány mali zvážiť, 

môže prijať vykonávacie opatrenia 

špecifikujúce povahu a rozsah možných 

regulačných zásahov zo strany národných 

regulačných orgánov a to najmä opatrenia 

uložiť povinné používanie noriem alebo 

špecifikácií na všetkých alebo konkrétnych 

poskytovateľov. Termíny „európske 

normy“ a „medzinárodné normy“ sú 

definované v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 

1025/201236.Národné regulačné orgány by 

mali na základe konkrétnych 

vnútroštátnych okolností posúdiť, či je 

akýkoľvek zásah potrebný a oprávnený s 

cieľom zabezpečiť prepojenie koniec-

koniec alebo prístup k tiesňovým službám, 

a ak je, uložiť proporcionálne povinnosti v 

súlade s vykonávacími opatreniami 

Komisie. 

regulačného zásahu zo strany národných 

regulačných orgánov. Ak sa Komisia 

domnieva, že takýto regulačný zásah by 

národné regulačné orgány mali zvážiť, 

môže prijať vykonávacie opatrenia 

špecifikujúce povahu a rozsah možných 

regulačných zásahov zo strany národných 

regulačných orgánov a to najmä opatrenia 

uložiť povinné používanie noriem alebo 

špecifikácií na všetkých alebo konkrétnych 

poskytovateľov. Termíny „európske 

normy“ a „medzinárodné normy“ sú 

definované v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 

1025/201236.Národné regulačné orgány by 

mali na základe konkrétnych 

vnútroštátnych okolností posúdiť, či je 

akýkoľvek zásah potrebný a oprávnený s 

cieľom zabezpečiť prepojenie koniec-

koniec alebo prístup k tiesňovým službám, 

a ak je, uložiť proporcionálne povinnosti v 

súlade s vykonávacími opatreniami 

Komisie. Národné regulačné orgány by 

k vykonávaciemu opatreniu Komisie 

nemali pridávať ďalšie požiadavky, lebo 

by sa tým vytvorili prekážky pre vnútorný 

trh. 

_________________ _________________ 

36 Nariadenie Európskeho Parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 

2012 o európskej normalizácii, ktorým sa 

menia a dopĺňajú smernice Rady 

89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 

94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 

2009/105/ES a ktorým sa zrušuje 

rozhodnutie Rady 87/95/EHS a 

rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 364, 

14.11.2012, s. 12). 

36 Nariadenie Európskeho Parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 

2012 o európskej normalizácii, ktorým sa 

menia a dopĺňajú smernice Rady 

89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 

94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 

2009/105/ES a ktorým sa zrušuje 

rozhodnutie Rady 87/95/EHS a 

rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 364, 

14.11.2012, s. 12). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 
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Pozmeňujúci návrh   231 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým operátorom 

bez toho, aby bol dotknutý ich vplyv na 

príslušnom trhu. V tomto ohľade by 

národné regulačné orgány mali zohľadniť 

všetky technické a ekonomické bariéry 

budúcej replikácie sietí. Samotný fakt, že 

viac ako jedna takáto infraštruktúra už 

existuje, by sa nemal nevyhnutne 

interpretovať tak, že to znamená, že jej 

aktíva sa môžu zopakovať. Prvý 

distribučný bod by sa mal identifikovať 

odkazom na objektívne kritériá. 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým 

prevádzkovateľom bez toho, aby bol 

dotknutý ich vplyv na príslušnom trhu. V 

tomto ohľade by národné regulačné orgány 

mali zohľadniť všetky technické a 

ekonomické bariéry budúcej replikácie 

sietí. Samotný fakt, že viac ako jedna 

takáto infraštruktúra už existuje, by sa 

nemal nevyhnutne interpretovať tak, že to 

znamená, že jej aktíva sa môžu zopakovať. 

Prvý distribučný bod by sa mal 

identifikovať odkazom na objektívne 

kritériá. Národné regulačné orgány by 

v osobitných okolnostiach mali byť 

schopné predpísať prístup k aktívnym 

sieťovým prvkom, používaným na 

poskytovanie služieb v tejto infraštruktúre. 

Tieto okolnosti môžu nastať, keď by bol 

prístup k pasívnym prvkom hospodársky 

neefektívny alebo fyzicky nemožný. 

Národné regulačné orgány by nemali 

uvaliť povinnosti presahujúce 

sústreďovací alebo distribučný bod, keď 

už sa na technickej úrovni poskytuje 

prístup, ktorý záujemcovi umožňuje 

rovnakú funkčnosť, schopnosť kontroly 

a prispôsobiť jeho služby a náklady 

podobne, ako keby využíval prístup 

prostredníctvom symetrickej regulácie. Na 

zabezpečenie udržateľných výsledkov pre 

koncových používateľov, pokiaľ ide 

o hospodársku súťaž, sa musí zaistiť, aby 

bol čo najväčší možný podiel hodnotového 
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reťazca akéhokoľvek produktu 

koncového používateľa predmetom 

hospodárskej súťaže. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   232 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým operátorom 

bez toho, aby bol dotknutý ich vplyv na 

príslušnom trhu. V tomto ohľade by 

národné regulačné orgány mali zohľadniť 

všetky technické a ekonomické bariéry 

budúcej replikácie sietí. Samotný fakt, že 

viac ako jedna takáto infraštruktúra už 

existuje, by sa nemal nevyhnutne 

interpretovať tak, že to znamená, že jej 

aktíva sa môžu zopakovať. Prvý 

distribučný bod by sa mal identifikovať 

odkazom na objektívne kritériá. 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým 

prevádzkovateľom bez toho, aby bol 

dotknutý ich vplyv na príslušnom trhu. V 

tomto ohľade by národné regulačné orgány 

mali zohľadniť všetky technické a 

ekonomické bariéry budúcej replikácie 

sietí. Samotný fakt, že viac ako jedna 

takáto infraštruktúra už existuje, by sa 

nemal nevyhnutne interpretovať tak, že to 

znamená, že jej aktíva sa môžu zopakovať. 

Prvý distribučný bod by sa mal 

identifikovať odkazom na objektívne 

kritériá. 

Národné regulačné orgány by 

v osobitných okolnostiach mali byť 

schopné predpísať prístup k aktívnym 

sieťovým prvkom, používaným na 

poskytovanie služieb v tejto infraštruktúre. 

Tieto okolnosti môžu nastať, keď by bol 

prístup k pasívnym prvkom hospodársky 

neefektívny alebo fyzicky nemožný. Na 

zabezpečenie udržateľných výsledkov pre 

koncových používateľov, pokiaľ ide 

o hospodársku súťaž, sa musí zaistiť, aby 

bol čo najväčší možný podiel hodnotového 

reťazca akéhokoľvek produktu 
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koncového používateľa predmetom 

hospodárskej súťaže. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým operátorom 

bez toho, aby bol dotknutý ich vplyv na 

príslušnom trhu. V tomto ohľade by 

národné regulačné orgány mali zohľadniť 

všetky technické a ekonomické bariéry 

budúcej replikácie sietí. Samotný fakt, že 

viac ako jedna takáto infraštruktúra už 

existuje, by sa nemal nevyhnutne 

interpretovať tak, že to znamená, že jej 

aktíva sa môžu zopakovať. Prvý 

distribučný bod by sa mal identifikovať 

odkazom na objektívne kritériá. 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým 

prevádzkovateľom bez toho, aby bol 

dotknutý ich vplyv na príslušnom trhu. V 

tomto ohľade by národné regulačné orgány 

mali zohľadniť všetky technické a 

ekonomické bariéry budúcej replikácie 

sietí. Samotný fakt, že viac ako jedna 

takáto infraštruktúra už existuje, by sa 

nemal nevyhnutne interpretovať tak, že to 

znamená, že jej aktíva sa môžu zopakovať. 

Prvý distribučný bod by sa mal 

identifikovať odkazom na objektívne 

kritériá. 

Národné regulačné orgány by 

v osobitných okolnostiach v súlade 

s cieľmi tejto smernice mali byť schopné 

predpísať prístup k aktívnym sieťovým 

prvkom, používaným na poskytovanie 

služieb v tejto infraštruktúre. Tieto 

okolnosti môžu nastať, keď by bol prístup 

k pasívnym prvkom hospodársky 

neefektívny alebo fyzicky nemožný. Na 

zabezpečenie udržateľných výsledkov pre 

koncových používateľov, pokiaľ ide 

o hospodársku súťaž, sa musí zaistiť, aby 

bol čo najväčší možný podiel hodnotového 

reťazca akéhokoľvek produktu 
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koncového používateľa predmetom 

hospodárskej súťaže. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia byť oprávnené splnomocniť svoje národné regulačné orgány na riešenie 

oligopolistických trhových štruktúr. Nástroje, ktoré národným regulačným orgánom dáva 

regulácia telekomunikácií, sú zamerané najmä na situácie, v ktorých je preukázateľný 

významný vplyv na trhu. To predstavuje významnú prekážku regulačnému zásahu, ktorú 

národné regulačné orgány nevedia ľahko prekonať. Oligopolistické štruktúry, keď trhu 

dominuje viac ako jeden subjekt, môžu byť tiež problematické. 

 

Pozmeňujúci návrh   234 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým operátorom 

bez toho, aby bol dotknutý ich vplyv na 

príslušnom trhu. V tomto ohľade by 

národné regulačné orgány mali zohľadniť 

všetky technické a ekonomické bariéry 

budúcej replikácie sietí. Samotný fakt, že 

viac ako jedna takáto infraštruktúra už 

existuje, by sa nemal nevyhnutne 

interpretovať tak, že to znamená, že jej 

aktíva sa môžu zopakovať. Prvý 

distribučný bod by sa mal identifikovať 

odkazom na objektívne kritériá. 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým 

prevádzkovateľom bez toho, aby bol 

dotknutý ich vplyv na príslušnom trhu. V 

tomto ohľade by národné regulačné orgány 

mali zohľadniť všetky technické a 

ekonomické bariéry budúcej replikácie 

sietí. Samotný fakt, že viac ako jedna 

takáto infraštruktúra už existuje, by sa 

nemal nevyhnutne interpretovať tak, že to 

znamená, že jej aktíva sa môžu zopakovať. 

Prvý distribučný bod by sa mal 

identifikovať odkazom na objektívne 

kritériá. Národné regulačné orgány by 

v osobitných okolnostiach v súlade 

s cieľmi tejto smernice mali byť schopné 

predpísať prístup k aktívnym sieťovým 

prvkom, používaným na poskytovanie 
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služieb v tejto infraštruktúre. Tieto 

okolnosti môžu nastať, keď by bol prístup 

k pasívnym prvkom hospodársky 

neefektívny alebo fyzicky nemožný. Na 

zabezpečenie udržateľných výsledkov pre 

koncových používateľov, pokiaľ ide 

o hospodársku súťaž, sa musí zaistiť, aby 

bol čo najväčší možný podiel hodnotového 

reťazca akéhokoľvek produktu 

koncového používateľa predmetom 

hospodárskej súťaže. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nástroje, ktoré národným regulačným orgánom dáva regulácia telekomunikácií, sú zamerané 

najmä na situácie, v ktorých je preukázateľný významný vplyv na trhu. To predstavuje 

významnú prekážku regulačnému zásahu, ktorú národné regulačné orgány nevedia ľahko 

prekonať. Čo je dôležitejšie, situácie významného vplyvu nie sú jediné, ktoré ohrozujú 

hospodársku súťaž. Oligopolistické štruktúry, keď trhu nedominuje jeden subjekt alebo 

obmedzený počet subjektov, sú takisto problematické a čoraz bežnejšie v dôsledku 

konsolidácie trhu. Členské štáty musia byť oprávnené splnomocniť svoje národné regulačné 

orgány na riešenie oligopolistických trhových štruktúr. 

 

Pozmeňujúci návrh   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým operátorom 

bez toho, aby bol dotknutý ich vplyv na 

príslušnom trhu. V tomto ohľade by 

národné regulačné orgány mali zohľadniť 

všetky technické a ekonomické bariéry 

budúcej replikácie sietí. Samotný fakt, že 

viac ako jedna takáto infraštruktúra už 

existuje, by sa nemal nevyhnutne 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým 

prevádzkovateľom bez toho, aby bol 

dotknutý ich vplyv na príslušnom trhu. V 

tomto ohľade by národné regulačné orgány 

mali zohľadniť všetky technické a 

ekonomické bariéry budúcej replikácie 

sietí. Keďže však takéto povinnosti môžu 

byť rušivé, môžu narúšať stimuly pre 
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interpretovať tak, že to znamená, že jej 

aktíva sa môžu zopakovať. Prvý 

distribučný bod by sa mal identifikovať 

odkazom na objektívne kritériá. 

investície a môžu mať kontraproduktívny 

účinok posilnenia postavenia 

dominantných subjektov, mali by sa 

prijímať len, keď to je odôvodnené 

a proporcionálne na dosiahnutie 

dlhodobej udržateľnej hospodárskej 

súťaže na relevantných trhoch. Samotný 

fakt, že viac ako jedna takáto infraštruktúra 

už existuje, by sa nemal nevyhnutne 

interpretovať tak, že to znamená, že jej 

aktíva sa môžu zopakovať. Prvý 

distribučný bod by sa mal identifikovať 

odkazom na objektívne kritériá. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým operátorom 

bez toho, aby bol dotknutý ich vplyv na 

príslušnom trhu. V tomto ohľade by 

národné regulačné orgány mali zohľadniť 

všetky technické a ekonomické bariéry 

budúcej replikácie sietí. Samotný fakt, že 

viac ako jedna takáto infraštruktúra už 

existuje, by sa nemal nevyhnutne 

interpretovať tak, že to znamená, že jej 

aktíva sa môžu zopakovať. Prvý 

distribučný bod by sa mal identifikovať 

odkazom na objektívne kritériá. 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým 

prevádzkovateľom bez toho, aby bol 

dotknutý ich vplyv na príslušnom trhu. V 

tomto ohľade by národné regulačné orgány 

mali zohľadniť všetky technické a 

ekonomické bariéry budúcej replikácie 

sietí. Samotný fakt, že viac ako jedna 

takáto infraštruktúra už existuje, by sa 

nemal nevyhnutne interpretovať tak, že to 

znamená, že jej aktíva sa môžu zopakovať. 

Prvý distribučný bod by sa mal 

identifikovať odkazom na objektívne 
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kritériá. Národné regulačné orgány by 

mali mať k dispozícii prostriedky a mali 

by byť schopné zasahovať, keď si to 

okolnosti vyžadujú, aby zabezpečili vždy 

najlepšie výsledky pre koncových 

používateľov, pokiaľ ide o kvalitu 

a dostupnosť súťaživých možností za 

spravodlivé ceny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým operátorom 

bez toho, aby bol dotknutý ich vplyv na 

príslušnom trhu. V tomto ohľade by 

národné regulačné orgány mali 

zohľadniť všetky technické a ekonomické 

bariéry budúcej replikácie sietí. Samotný 

fakt, že viac ako jedna takáto 

infraštruktúra už existuje, by sa nemal 

nevyhnutne interpretovať tak, že to 

znamená, že jej aktíva sa môžu 

zopakovať. Prvý distribučný bod by sa 

mal identifikovať odkazom na objektívne 

kritériá. 

(139) Smernica EÚ o znižovaní 

nákladov 2014/61/EÚ obsahuje ďalšie 

prvky symetrickej regulácie. Je v nej 

stanovené, že Európska komisia predloží 

Európskemu parlamentu a Rade 

najneskôr 1. júla 2018 správu 

o vykonávaní tejto smernice. Malo by sa 

najprv počkať na výsledky tejto správy 

o vykonávaní, aby sa na ich základe 

rozhodlo, či sú potrebné ďalšie prvky 

symetrickej regulácie. 

Or. de 

Odôvodnenie 

V správe o vykonávaní smernice EÚ o znižovaní nákladov 2014/61/EÚ, ktorá bude 

predložená najneskôr 1. júla 2018, bude uvedená presná analýza ďalších prvkov symetrickej 

regulácie a ich účinkov na trh. V tejto fáze by sa malo najprv počkať na túto správu. 
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Pozmeňujúci návrh   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým operátorom 

bez toho, aby bol dotknutý ich vplyv na 

príslušnom trhu. V tomto ohľade by 

národné regulačné orgány mali zohľadniť 

všetky technické a ekonomické bariéry 

budúcej replikácie sietí. Samotný fakt, že 

viac ako jedna takáto infraštruktúra už 

existuje, by sa nemal nevyhnutne 

interpretovať tak, že to znamená, že jej 

aktíva sa môžu zopakovať. Prvý 

distribučný bod by sa mal identifikovať 

odkazom na objektívne kritériá. 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do distribučného 

bodu, by mali byť národné regulačné 

orgány splnomocnené uložiť povinnosti 

prístupu všetkým prevádzkovateľom bez 

toho, aby bol dotknutý ich vplyv na 

príslušnom trhu. V tomto ohľade by 

národné regulačné orgány mali zohľadniť 

všetky technické a ekonomické bariéry 

budúcej replikácie sietí. Samotný fakt, že 

viac ako jedna takáto infraštruktúra už 

existuje, by sa nemal nevyhnutne 

interpretovať tak, že to znamená, že jej 

aktíva sa môžu zopakovať. Distribučný 

bod určí národný regulačný orgán. 

Národné regulačné orgány pri určovaní 

umiestnenia tohto bodu zvážia prínosy 

vyplývajúce z hospodárskej súťaže 

v oblasti infraštruktúry a potrebu 

zamedziť neefektívnej replikácii prvkov 

siete. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 

(139) V situáciách, keď podniky nemajú 

prístup k realizovateľným alternatívam 

nereplikovateľných aktív do prvého 
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distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým operátorom 

bez toho, aby bol dotknutý ich vplyv na 

príslušnom trhu. V tomto ohľade by 

národné regulačné orgány mali zohľadniť 

všetky technické a ekonomické bariéry 

budúcej replikácie sietí. Samotný fakt, že 

viac ako jedna takáto infraštruktúra už 

existuje, by sa nemal nevyhnutne 

interpretovať tak, že to znamená, že jej 

aktíva sa môžu zopakovať. Prvý 

distribučný bod by sa mal identifikovať 

odkazom na objektívne kritériá. 

distribučného bodu, by mali byť národné 

regulačné orgány splnomocnené uložiť 

povinnosti prístupu všetkým majiteľom 

elektroinštalácií a káblov alebo podnikom, 

ktoré majú právo používať tieto 

elektroinštalácie a káble, bez toho, aby bol 

dotknutý ich vplyv na príslušnom trhu. V 

tomto ohľade by národné regulačné orgány 

mali zohľadniť všetky technické a 

ekonomické bariéry budúcej replikácie 

sietí. Samotný fakt, že viac ako jedna 

takáto infraštruktúra už existuje, by sa 

nemal nevyhnutne interpretovať tak, že to 

znamená, že jej aktíva sa môžu zopakovať. 

Prvý distribučný bod by sa mal 

identifikovať odkazom na objektívne 

kritériá. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (139a) V zemepisných oblastiach, 

v ktorých trhy na základe možných 

investícií alebo obchodných dohôd 

vrátane dohôd o spoločných investíciách 

vykazujú oligopol alebo na výhľadovom 

základe možno očakávať, že sa budú 

kvalifikovať ako oligopol, bude 

pravdepodobne narušená podpora 

hospodárskej súťaže a ochrana prínosov 

pre koncových používateľov. Keď 

národné regulačné orgány vedia určiť 

jednostrannú trhovú silu, je vhodné, aby 

boli aktívne a vykonali osobitné 

monitorovanie ex ante a pravdepodobne 

budú musieť uložiť alebo zachovať 

povinnosti ex ante. Platí to najmä 

v prípade, keď ide o veľkoobchodný trh. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Situácie významného vplyvu na trhu nie sú jediným ohrozením hospodárskej súťaže. 

Oligopolistické štruktúry, keď trhu nedominuje jeden subjekt alebo obmedzený počet 

subjektov, sú takisto problematické a čoraz bežnejšie. Je dôležité, aby národné regulačné 

orgány mali prostriedky na riešenie olipolistických trhových štruktúr. 

 

Pozmeňujúci návrh   241 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 139 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (139a) V zemepisných oblastiach, 

v ktorých trhy na základe možných 

investícií alebo obchodných dohôd 

vrátane dohôd o spoločných investíciách 

vykazujú oligopol alebo na výhľadovom 

základe možno očakávať, že sa budú 

kvalifikovať ako oligopol, bude 

pravdepodobne narušená podpora 

hospodárskej súťaže a ochrana prínosov 

pre koncových používateľov. V takýchto 

prípadoch je vhodné, aby národné 

regulačné orgány boli ostražité a vykonali 

osobitné monitorovanie ex ante 

a pravdepodobne budú musieť uložiť 

alebo zachovať povinnosti ex ante. Platí 

to najmä v prípade, keď ide 

o veľkoobchodný trh. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 
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problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Pozmeňujúci návrh   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 140 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(140) To by mohlo byť dôvodom na 

rozšírenie povinností poskytovania 

prístupu k elektroinštaláciám a káblom za 

prvý sústreďovací bod v oblastiach s 

nižšou hustotou obyvateľstva, pričom sa 

takéto povinnosti obmedzia na body, ktoré 

sú ku koncovým používateľom čo 

najbližšie, v prípadoch, keď sa preukáže, 

že replikácia by za prvý sústreďovacím 

bodom nebola možná. 

vypúšťa sa 

Or. de 

Odôvodnenie 

V správe o vykonávaní smernice EÚ o znižovaní nákladov 2014/61/EÚ, ktorá bude 

predložená najneskôr 1. júla 2018, bude uvedená presná analýza ďalších prvkov symetrickej 

regulácie a ich účinkov na trh. V tejto fáze by sa malo najprv počkať na túto správu. 

 

Pozmeňujúci návrh   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 140 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(140) To by mohlo byť dôvodom na 

rozšírenie povinností poskytovania 

prístupu k elektroinštaláciám a káblom za 

prvý sústreďovací bod v oblastiach s 

nižšou hustotou obyvateľstva, pričom sa 

takéto povinnosti obmedzia na body, ktoré 

sú ku koncovým používateľom čo 

(140) To by mohlo byť dôvodom na 

rozšírenie povinností poskytovania 

prístupu k elektroinštaláciám a káblom za 

prvý sústreďovací bod, najmä v oblastiach 

s nižšou hustotou obyvateľstva, pričom sa 

takéto povinnosti obmedzia na body, ktoré 

sú ku koncovým používateľom čo 
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najbližšie, v prípadoch, keď sa preukáže, 

že replikácia by za prvý sústreďovacím 

bodom nebola možná. 

najbližšie, v prípadoch, keď sa preukáže, 

že replikácia by za prvý sústreďovacím 

bodom nebola možná. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 140 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(140) To by mohlo byť dôvodom na 

rozšírenie povinností poskytovania 

prístupu k elektroinštaláciám a káblom za 

prvý sústreďovací bod v oblastiach s nižšou 

hustotou obyvateľstva, pričom sa takéto 

povinnosti obmedzia na body, ktoré sú ku 

koncovým používateľom čo najbližšie, v 

prípadoch, keď sa preukáže, že replikácia 

by za prvý sústreďovacím bodom nebola 

možná. 

(140) To by mohlo byť dôvodom na 

rozšírenie povinností poskytovania 

prístupu k elektroinštaláciám a káblom za 

sústreďovací bod, ktorý určia národné 

regulačné orgány, v oblastiach s nižšou 

hustotou obyvateľstva, v prípadoch, keď sa 

preukáže, že replikácia by za prvý 

sústreďovacím bodom nebola ekonomicky 

realizovateľná či fyzická možná. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 141 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(141) Aby sa dosiahol súlad so zásadou 

proporcionality, môže byť v takýchto 

prípadoch pre národné regulačné orgány 

vhodné vyňať určité kategórie vlastníkov 

alebo podnikov, alebo obidve, z povinností 

siahajúcich za prvý distribučný bod z toho 

dôvodu, že by povinnosť prístupu, ktorá 

nie je založená na významnom vplyve na 

trhu, predstavovala riziko ohrozenia ich 

vypúšťa sa 
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ekonomického odôvodnenia nedávno 

zavedených sieťových prvkov. 

Štrukturálne oddelené podniky by takýmto 

povinnostiam prístupu nemali podliehať v 

prípade, že ponúkajú účinný alternatívny 

prístup na obchodnej báze k sieti s veľmi 

vysokou kapacitou. 

Or. de 

Odôvodnenie 

V správe o vykonávaní smernice EÚ o znižovaní nákladov 2014/61/EÚ, ktorá bude 

predložená najneskôr 1. júla 2018, bude uvedená presná analýza ďalších prvkov symetrickej 

regulácie a ich účinkov na trh. V tejto fáze by sa malo najprv počkať na túto správu. 

 

Pozmeňujúci návrh   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 141 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(141) Aby sa dosiahol súlad so zásadou 

proporcionality, môže byť v takýchto 

prípadoch pre národné regulačné orgány 

vhodné vyňať určité kategórie vlastníkov 

alebo podnikov, alebo obidve, z povinností 

siahajúcich za prvý distribučný bod z toho 

dôvodu, že by povinnosť prístupu, ktorá 

nie je založená na významnom vplyve na 

trhu, predstavovala riziko ohrozenia ich 

ekonomického odôvodnenia nedávno 

zavedených sieťových prvkov. 

Štrukturálne oddelené podniky by takýmto 

povinnostiam prístupu nemali podliehať v 

prípade, že ponúkajú účinný alternatívny 

prístup na obchodnej báze k sieti s veľmi 

vysokou kapacitou. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   247 
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Michał Boni 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 142 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(142) Spoločné používanie pasívnej alebo 

aktívnej infraštruktúry použitej pri 

poskytovaní bezdrôtových elektronických 

komunikačných sietí, alebo spoločné 

zavedenie takýchto infraštruktúr, v súlade 

so zásadami právnych predpisov v oblasti 

hospodárskej súťaže, môže byť obzvlášť 

užitočné na maximalizáciu pripojenia s 

veľmi vysokou kapacitou v celej Únii, 

najmä v oblastiach s menšou hustotou 

obyvateľstva, kde je replikácia nepraktická 

a koncoví používatelia riskujú, že o takéto 

pripojenie prídu. Národné regulačné 

orgány by vo výnimočných prípadoch mali 

mať možnosť vynútiť si takéto spoločné 

používanie alebo spoločné zavedenie či 

lokalizovaný prístup k roamingu, v súlade s 

právnymi predpismi Únie, ak preukážu 

výhody takéhoto spoločného používania 

alebo prístupu z hľadiska prekonávania 

značných prekážok replikácie alebo 

riešenia inak závažných obmedzení výberu, 

ktorý majú koncoví používatelia, alebo 

kvality služieb alebo obidvoch, alebo 

územného pokrytia, pri zohľadnení 

niekoľkých prvkov a to najmä potreby 

zachovať stimuly na zavedenie 

infraštruktúry. 

(142) Spoločné používanie pasívnej 

infraštruktúry použitej pri poskytovaní 

bezdrôtových elektronických 

komunikačných sietí v súlade so zásadami 

právnych predpisov v oblasti hospodárskej 

súťaže, môže byť obzvlášť užitočné na 

maximalizáciu pripojenia s veľmi vysokou 

kapacitou v celej Únii, najmä v oblastiach s 

menšou hustotou obyvateľstva, kde je 

replikácia nepraktická a koncoví 

používatelia riskujú, že o takéto pripojenie 

prídu. Národné regulačné orgány by vo 

výnimočných prípadoch mali mať možnosť 

vynútiť si takéto spoločné používanie alebo 

spoločné zavedenie či lokalizovaný prístup 

k roamingu, v súlade s právnymi predpismi 

Únie, ak preukážu výhody takéhoto 

spoločného používania alebo prístupu z 

hľadiska prekonávania značných prekážok 

replikácie alebo riešenia inak závažných 

obmedzení výberu, ktorý majú koncoví 

používatelia, alebo kvality služieb alebo 

obidvoch, alebo územného pokrytia, pri 

zohľadnení niekoľkých prvkov a to najmä 

potreby zachovať stimuly na zavedenie 

infraštruktúry. Prístup k elektroinštalácii 

a káblom vo vnútri budov je aj naďalej 

významnou prekážkou pre hospodársku 

súťaž. Je dôležité zabezpečiť, aby každá 

zainteresovaná tretia strana dostala 

prístup k informáciám, ktoré si 

ponechávajú majitelia alebo používatelia 

tejto infraštruktúry v budove, a aby boli 

uspokojené všetky primerané žiadosti 

o prístup. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Prepojenie medzi akýmikoľvek bodmi je dôležitá požiadavka, ktorá by sa mala presadzovať. 

Koncepčne však ide o odchýlku od základnej zásady regulácie elektronických komunikačných 

služieb, ktorá je založená na zásadách významného vplyvu na trhu a práva hospodárskej 

súťaže. Preto by povinnosti prepojenia medzi akýmikoľvek bodmi mali byť uložené vo 

výnimočných okolnostiach, keď to je riadne odôvodnené a keď regulácia významného vplyvu 

na trhu neexistuje alebo je neúčinná. Prístup k elektroinštalácii a káblom vo vnútri budov 

predstavuje takúto výnimku. 

 

Pozmeňujúci návrh   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 143 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(143) Hoci je za určitých okolností 

vhodné, aby národný regulačný orgán 

ukladal povinnosti operátorom, ktorí 

nemajú významný vplyv na trhu, aby sa 

dosiahli ciele, ako je prepojenie koniec-

koniec alebo interoperabilita služieb, je 

potrebné zabezpečiť, aby sa také 

povinnosti ukladali v súlade s regulačným 

rámcom Európskej únie, a najmä jeho 

oznamovacími postupmi. 

(143) Hoci je za určitých okolností 

vhodné, aby národný regulačný orgán 

ukladal povinnosti prevádzkovateľom, 

ktorí nemajú významný vplyv na trhu, aby 

sa dosiahli ciele, ako je prepojenie koniec-

koniec alebo interoperabilita služieb, je 

potrebné zabezpečiť, aby sa také 

povinnosti ukladali v súlade s regulačným 

rámcom Európskej únie, a najmä jeho 

oznamovacími postupmi. Tieto povinnosti 

sa smú ukladať, len keď to je odôvodnené 

na zaistenie cieľov tejto smernice a keď 

sú objektívne oprávnené, transparentné, 

proporcionálne a nediskriminačné na 

účel podporovania efektívnosti, 

udržateľnej hospodárskej súťaže, 

efektívnych investícií a inovácií, poskytujú 

maximálny prínos pre koncových 

používateľov a sú uložené v súlade 

s príslušnými oznamovacími postupmi. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   249 

Michał Boni 
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Návrh smernice 

Odôvodnenie 143 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(143) Hoci je za určitých okolností 

vhodné, aby národný regulačný orgán 

ukladal povinnosti operátorom, ktorí 

nemajú významný vplyv na trhu, aby sa 

dosiahli ciele, ako je prepojenie koniec-

koniec alebo interoperabilita služieb, je 

potrebné zabezpečiť, aby sa také 

povinnosti ukladali v súlade s regulačným 

rámcom Európskej únie, a najmä jeho 

oznamovacími postupmi. 

(143) Hoci je za určitých okolností 

vhodné, aby národný regulačný orgán 

ukladal povinnosti prevádzkovateľom, 

ktorí nemajú významný vplyv na trhu, aby 

sa dosiahli ciele, ako je prepojenie koniec-

koniec alebo interoperabilita služieb, je 

potrebné zabezpečiť, aby sa také 

povinnosti ukladali v súlade s regulačným 

rámcom Európskej únie, a najmä jeho 

oznamovacími postupmi a v prípadoch, 

keď povinnosti týkajúce sa významného 

vplyvu na trhu neexistujú alebo sú 

pravdepodobne neúčinné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Povinnosť prepojenia medzi akýmikoľvek bodmi by mala byť uložená vo výnimočných 

okolnostiach, keď to je riadne odôvodnené a regulácia týkajúce sa významného vplyvu na 

trhu neexistuje alebo je neúčinná. 

 

Pozmeňujúci návrh   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 147 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(147) Hoci je za určitých okolností 

vhodné, aby národný regulačný orgán 

ukladal povinnosti operátorom, ktorí 

nemajú významný vplyv na trhu, aby sa 

dosiahli ciele, ako je prepojenie koniec-

koniec alebo interoperabilita služieb, je 

potrebné zabezpečiť, aby sa také 

povinnosti ukladali v súlade s regulačným 

rámcom Európskej únie, a najmä jeho 

oznamovacími postupmi. 

(147) Hoci je za určitých okolností 

vhodné, aby národný regulačný orgán 

ukladal povinnosti prevádzkovateľom, 

ktorí nemajú významný vplyv na trhu, aby 

sa dosiahli ciele, ako je prepojenie koniec-

koniec alebo interoperabilita služieb, je 

potrebné zabezpečiť, aby sa také 

povinnosti ukladali v súlade s regulačným 

rámcom Európskej únie, a najmä jeho 

oznamovacími postupmi. So zreteľom na 

zvýšenú súdržnosť a konsolidáciu na 

trhoch s elektronickou komunikácia, 
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v niektorých prípadoch vrátane trhov so 

službami súvisiacimi s obsahom, pričom 

zvyšujúce sa trhy sú zložené z oligopolov 

alebo duopolov, čo by mohlo viesť 

k neefektívnosti súčasného rámca 

týkajúceho sa významného vplyvu na 

trhu, je potrebné zvážiť, či možno aj 

o dvoch alebo viacerých podnikoch 

vyvodiť záver, že majú pozíciu 

predstavujúcu významný vplyv na trhu, 

keď môžu značne obmedziť efektívnu 

hospodársku súťaž. V posúdení by sa mali 

zohľadniť relevantné trhy, a to aj trhové 

podiely ostatných účastníkov trhu, trhová 

sila podniku na úzko prepojených trhoch, 

prekážky vstupu na trh, koncentrácia na 

trhu, diferenciáciu produktov, 

obmedzenia kapacity a náklady na zmenu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 155 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(155) Pre národné regulačné orgány je 

štartovacím bodom na identifikáciu 
veľkoobchodných trhov umožňujúcich 

reguláciu ex ante analýza zodpovedajúcich 

maloobchodných trhov. Analýza 

efektívnej hospodárskej súťaže sa na 

maloobchodnej a veľkoobchodnej úrovni 

vykonáva z hľadiska budúceho vývoja v 

danom časovom horizonte, a riadi sa 

právom hospodárskej súťaže prípadne aj 

príslušnou judikatúrou Súdneho dvora. Ak 

sa dospeje k záveru, že maloobchodné trhy 

(155) Pre národné regulačné orgány môže 

byť na uľahčenie identifikácie 
veľkoobchodných trhov umožňujúcich 

reguláciu ex ante, vhodné analyzovať 

príslušné maloobchodné trhy. Nie je však 

potrebné oficiálne vymedziť 

maloobchodné trhy, keď sa postup 

analýzy trhu zameriava na 

veľkoobchodný trh, lebo veľkoobchodný 

trh môže predstavovať viac ako jeden 

maloobchodný trh. Analýza efektívnej 

hospodárskej súťaže sa na maloobchodnej 
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budú bez veľkoobchodnej regulácie na 

zodpovedajúcom relevantnom trhu resp. 

trhoch efektívne konkurencieschopné, 

národný regulačný orgán by mal na 

základe toho dospieť k záveru, že na 

príslušnej veľkoobchodnej úrovni už 

regulácia nie je potrebná. 

a veľkoobchodnej úrovni vykonáva z 

hľadiska budúceho vývoja v danom 

časovom horizonte, a riadi sa právom 

hospodárskej súťaže prípadne aj príslušnou 

judikatúrou Súdneho dvora. Ak sa dospeje 

k záveru, že maloobchodné trhy budú bez 

veľkoobchodnej regulácie na 

zodpovedajúcom relevantnom trhu resp. 

trhoch efektívne konkurencieschopné, 

národný regulačný orgán môže na základe 

toho dospieť k záveru, že na príslušnej 

veľkoobchodnej úrovni už regulácia nie je 

potrebná. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   252 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 157 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(157) Pri posudzovaní veľkoobchodnej 

regulácie s cieľom riešiť problémy na 

maloobchodnej úrovni by národné 

regulačné orgány mali zohľadniť 

skutočnosť, že niekoľko veľkoobchodných 

trhov môže poskytnúť veľkoobchodné 

dodávateľské vstupy pre konkrétny 

maloobchodný trh, a naopak, jeden 

veľkoobchodný trh môže poskytnúť 

veľkoobchodné dodávateľské vstupy pre 

rôzne maloobchodné trhy. Okrem toho, 

konkurenčnú dynamiku na konkrétnom 

trhu môžu ovplyvniť trhy, ktoré sú 

priľahlé, ale nie sú vo vertikálnom vzťahu, 

čo môže byť prípad medzi niektorými 

pevnými a mobilnými trhmi. Národné 

regulačné orgány by mali toto 

(157) Pri posudzovaní veľkoobchodnej 

regulácie s cieľom riešiť problémy na 

maloobchodnej úrovni by národné 

regulačné orgány mali zohľadniť 

skutočnosť, že niekoľko veľkoobchodných 

trhov môže poskytnúť veľkoobchodné 

dodávateľské vstupy pre konkrétny 

maloobchodný trh, a naopak, jeden 

veľkoobchodný trh môže poskytnúť 

veľkoobchodné dodávateľské vstupy pre 

rôzne maloobchodné trhy. Okrem toho, 

konkurenčnú dynamiku na konkrétnom 

trhu môžu ovplyvniť trhy, ktoré sú 

priľahlé, ale nie sú vo vertikálnom vzťahu, 

čo môže byť prípad medzi niektorými 

pevnými a mobilnými trhmi. Národné 

regulačné orgány by mali toto 
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posudzovanie vykonať pre každý jeden 

veľkoobchodný trh, v prípade ktorého sa 

uvažuje o regulácii, pričom by mali začať s 

nápravnými opatreniami pre prístup k 

civilnej infraštruktúre, keďže takéto 

nápravné opatrenia obyčajne vedú k 

udržateľnejšej hospodárskej súťaži vrátane 

hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry, a potom analyzovať všetky 

veľkoobchodné trhy považované za také, 

ktoré umožňujú reguláciu ex ante, podľa 

ich pravdepodobnej vhodnosti riešiť 

zistené problémy hospodárskej súťaže na 

maloobchodnej úrovni. Pri rozhodovaní o 

konkrétnom nápravnom opatrení, ktoré sa 

má uložiť, by národné regulačné orgány 

mali posúdiť jeho technickú 

realizovateľnosť a vykonať analýzu 

nákladov a prínosov so zreteľom na jeho 

stupeň vhodnosti riešiť zistené problémy 

hospodárskej súťaže na maloobchodnej 

úrovni. Národné regulačné orgány by mali 

zvážiť dôsledky uloženia akéhokoľvek 

konkrétneho nápravného opatrenia, ktoré, 

ak by bolo realizovateľné len na niektorých 

sieťových topológiách, by mohli pre 

zavádzanie sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, ktoré je záujme koncových 

používateľov, predstavovať prekážku. V 

každej fáze posudzovania, predtým ako 

národný regulačný orgán určí, či by sa 

operátorovi s významným vplyvom na trhu 

malo uložiť dodatočné nápravné opatrenie, 

by sa mal snažiť zistiť, či je príslušný 

maloobchodný trh efektívne 

konkurencieschopný pri zohľadnení 

všetkých relevantných obchodných dohôd 

alebo iných okolností na veľkoobchodnom 

trhu vrátane iných typov už platnej 

regulácie, ako napr. povinnosti 

všeobecného prístupu k nereplikovateľným 

aktívam alebo povinnosti uložené podľa 

smernice 2014/61/EÚ a každej regulácie, 

ktorú národný regulačný orgán považuje za 

vhodnú pre operátora s významným 

vplyvom na trhu. Aj keď také rozdiely 

nevyústia do definície odlišných 

geografických trhov, môžu odôvodňovať 

posudzovanie vykonať pre každý jeden 

veľkoobchodný trh, v prípade ktorého sa 

uvažuje o regulácii, pričom by mali 

posúdiť, či sú najvhodnejšie nápravné 

opatrenia pre prístup k civilnej 

infraštruktúre, keďže takéto nápravné 

opatrenia obyčajne vedú k udržateľnejšej 

hospodárskej súťaži vrátane hospodárskej 

súťaže v oblasti infraštruktúry, zároveň 

však závisia od dostupnosti alebo 

fyzických obmedzení, alebo nápravné 

opatrenia pre prístup k pridruženým 

prostriedkom, a potom analyzovať všetky 

veľkoobchodné trhy považované za také, 

ktoré umožňujú reguláciu ex ante, podľa 

ich pravdepodobnej vhodnosti riešiť 

zistené problémy hospodárskej súťaže na 

maloobchodnej úrovni. Pri rozhodovaní o 

konkrétnom nápravnom opatrení, ktoré sa 

má uložiť, by národné regulačné orgány 

mali posúdiť jeho technickú 

realizovateľnosť a vykonať analýzu 

nákladov a prínosov so zreteľom na jeho 

stupeň vhodnosti riešiť zistené problémy 

hospodárskej súťaže na maloobchodnej 

úrovni a so zreteľom na umožnenie 

udržateľnej hospodárskej súťaže na 

základe diferenciácie a technologickej 

neutrality. Národné regulačné orgány by 

mali zvážiť dôsledky uloženia 

akéhokoľvek konkrétneho nápravného 

opatrenia, ktoré, ak by bolo realizovateľné 

len na niektorých sieťových topológiách, 

by mohli pre zavádzanie sietí s veľmi 

vysokou kapacitou, ktoré je záujme 

koncových používateľov, predstavovať 

prekážku. Národné regulačné orgány by 

okrem toho mali prostredníctvom 

uložených nápravných opatrení 

poskytnúť stimuly, keď to je možné pred 

zavádzaním infraštruktúry, pre vývoj 

pružnej a otvorenej sieťovej architektúry, 

čo by nakoniec znížilo zaťaženie 

a zložitosť nápravných opatrení 

uložených v neskoršej fáze. V každej fáze 

posudzovania, predtým ako národný 

regulačný orgán určí, či by sa 

prevádzkovateľovi s významným vplyvom 
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rozdiely vo vhodných nápravných 

opatreniach uložených vzhľadom na 

rozdielnu intenzitu konkurenčného tlaku.  

na trhu malo uložiť dodatočné nápravné 

opatrenie, by sa mal snažiť zistiť, či sú 

relevantné trhy efektívne 

konkurencieschopné pri zohľadnení 

všetkých relevantných obchodných dohôd 

alebo iných okolností na veľkoobchodnom 

trhu vrátane iných typov už platnej 

regulácie, ako napr. povinnosti 

všeobecného prístupu k nereplikovateľným 

aktívam alebo povinnosti uložené podľa 

smernice 2014/61/EÚ a každej regulácie, 

ktorú národný regulačný orgán považuje za 

vhodnú pre prevádzkovateľa s významným 

vplyvom na trhu. Aj keď také rozdiely 

nevyústia do definície odlišných 

geografických trhov, môžu odôvodňovať 

rozdiely vo vhodných nápravných 

opatreniach uložených vzhľadom na 

rozdielnu intenzitu konkurenčného tlaku. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 164 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(164) Pri hodnotení primeranosti 

povinností a podmienok, ktoré sa majú 

uložiť, národné regulačné orgány 

zohľadnia rozdiely v konkurenčných 

podmienkach, ktoré existujú v rôznych 

oblastiach príslušného členského štátu 

najmä so zreteľom na výsledky 

geografického prieskumu vykonaného v 

súlade s touto smernicou. 

(164) Pri hodnotení primeranosti 

povinností a podmienok, ktoré sa majú 

uložiť, národné regulačné orgány 

zohľadnia rozdiely v konkurenčných 

podmienkach, ktoré existujú v rôznych 

oblastiach príslušného členského štátu 

najmä so zreteľom na výsledky 

geografického prieskumu vykonaného v 

súlade s touto smernicou. Národné 

regulačné orgány zabezpečia, aby 

povinnosti, ktoré ukladajú 
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prevádzkovateľom určeným ako 

prevádzkovatelia s významným vplyvom 

na trhu, boli účinné. Národné regulačné 

orgány môžu vopred stanoviť 

mechanizmus sankcií, ktorý sa uplatní 

v prípade porušenia týchto povinností. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 164 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(164) Pri hodnotení primeranosti 

povinností a podmienok, ktoré sa majú 

uložiť, národné regulačné orgány 

zohľadnia rozdiely v konkurenčných 

podmienkach, ktoré existujú v rôznych 

oblastiach príslušného členského štátu 

najmä so zreteľom na výsledky 

geografického prieskumu vykonaného v 

súlade s touto smernicou. 

(164) Pri hodnotení primeranosti 

povinností a podmienok, ktoré sa majú 

uložiť, národné regulačné orgány 

zohľadnia rozdiely v konkurenčných 

podmienkach, ktoré existujú v rôznych 

oblastiach príslušného členského štátu 

najmä so zreteľom na výsledky 

geografického prieskumu vykonaného v 

súlade s touto smernicou. Národné 

regulačné orgány môžu na zabezpečenie 

toho, aby prevádzkovatelia s významným 

vplyvom na trhu naozaj dodržiavali 

povinnosti, stanoviť sankcie pre prípad 

ich porušenia. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 172 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(172) Aktíva inžinierskych stavieb, ktoré 

môžu zabezpečovať elektronickú 

vypúšťa sa 
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komunikačnú sieť, sú kľúčové pre 

úspešné zavádzanie nových sietí s veľmi 

vysokou kapacitou kvôli vysokým 

nákladom na ich rozmnožovanie a 

významným úsporám, ktoré možno 

dosiahnuť pri opätovnom použití týchto 

sietí. Preto okrem pravidiel týkajúcich sa 

fyzickej infraštruktúry stanovených 

v smernici 2014/61/EÚ, je konkrétne 

nápravné opatrenie potrebné za takých 

okolností, keď sú aktíva inžinierskych 

stavieb, vlastnené operátorom, 

identifikovaným ako operátor s 

významným vplyvom na trhu. Ak aktíva 

inžinierskych stavieb existujú a sú 

opätovne použiteľné, pozitívny vplyv na 

dosiahnutie účinného prístupu k nim pri 

zavádzaní konkurenčnej infraštruktúry je 

veľmi vysoký, a preto je nevyhnutné 

zabezpečiť, aby sa prístup k takýmto 

aktívam mohol používať ako samostatné 

nápravné opatrenie na zlepšenie 

dynamiky konkurencieschopnosti a 

zavedenia na každom nadväzujúcom trhu, 

a zohľadnil sa pred posúdením potreby 

uložiť ďalšie prípadné nápravné 

opatrenia, a nielen ako doplnkové 

nápravné opatrenie na iné 

veľkoobchodné produkty alebo služby 

alebo ako nápravné opatrenie len na 

podniky využívajúce takéto iné 

veľkoobchodné produkty alebo služby. 

Národné regulačné orgány by mali 

ohodnotiť opakovane použiteľné tradičné 

aktíva inžinierskych stavieb na základe 

regulačnej účtovnej hodnoty, po 

odpočítaní akumulovaných odpisov v čase 

výpočtu a po indexácii príslušným 

indexom cien, ako je index 

maloobchodných cien okrem tých aktív, 

ktoré sú plne odpočítané počas obdobia 

najmenej 40 rokov, ale ešte sa stále 

používajú. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   256 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 172 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(172) Aktíva inžinierskych stavieb, ktoré 

môžu zabezpečovať elektronickú 

komunikačnú sieť, sú kľúčové pre úspešné 

zavádzanie nových sietí s veľmi vysokou 

kapacitou kvôli vysokým nákladom na ich 

rozmnožovanie a významným úsporám, 

ktoré možno dosiahnuť pri opätovnom 

použití týchto sietí. Preto okrem pravidiel 

týkajúcich sa fyzickej infraštruktúry 

stanovených v smernici 2014/61/EÚ, je 

konkrétne nápravné opatrenie potrebné za 

takých okolností, keď sú aktíva 

inžinierskych stavieb, vlastnené 

operátorom, identifikovaným ako operátor 

s významným vplyvom na trhu. Ak aktíva 

inžinierskych stavieb existujú a sú 

opätovne použiteľné, pozitívny vplyv na 

dosiahnutie účinného prístupu k nim pri 

zavádzaní konkurenčnej infraštruktúry je 

veľmi vysoký, a preto je nevyhnutné 

zabezpečiť, aby sa prístup k takýmto 

aktívam mohol používať ako samostatné 

nápravné opatrenie na zlepšenie dynamiky 

konkurencieschopnosti a zavedenia na 

každom nadväzujúcom trhu, a zohľadnil sa 

pred posúdením potreby uložiť ďalšie 

prípadné nápravné opatrenia, a nielen ako 

doplnkové nápravné opatrenie na iné 

veľkoobchodné produkty alebo služby 

alebo ako nápravné opatrenie len na 

podniky využívajúce takéto iné 

veľkoobchodné produkty alebo služby. 

Národné regulačné orgány by mali 

ohodnotiť opakovane použiteľné tradičné 

aktíva inžinierskych stavieb na základe 

regulačnej účtovnej hodnoty, po odpočítaní 

akumulovaných odpisov v čase výpočtu a 

po indexácii príslušným indexom cien, ako 

je index maloobchodných cien okrem tých 

aktív, ktoré sú plne odpočítané počas 

(172) Aktíva inžinierskych stavieb, ktoré 

môžu zabezpečovať elektronickú 

komunikačnú sieť, sú kľúčové pre úspešné 

zavádzanie nových sietí s veľmi vysokou 

kapacitou kvôli vysokým nákladom na ich 

rozmnožovanie a významným úsporám, 

ktoré možno dosiahnuť pri opätovnom 

použití týchto sietí. Preto okrem pravidiel 

týkajúcich sa fyzickej infraštruktúry 

stanovených v smernici 2014/61/EÚ, je 

konkrétne nápravné opatrenie potrebné za 

takých okolností, keď sú aktíva 

inžinierskych stavieb, vlastnené 

prevádzkovateľom, identifikovaným ako 

prevádzkovateľ s významným vplyvom na 

trhu. Ak aktíva inžinierskych stavieb 

existujú a sú opätovne použiteľné, 

pozitívny vplyv na dosiahnutie účinného 

prístupu k nim pri zavádzaní konkurenčnej 

infraštruktúry je veľmi vysoký, a preto je 

nevyhnutné zabezpečiť, aby sa prístup k 

takýmto aktívam mohol používať ako 

samostatné nápravné opatrenie na 

zlepšenie dynamiky konkurencieschopnosti 

a zavedenia na každom nadväzujúcom 

trhu, a zohľadnil sa pred posúdením 

potreby uložiť ďalšie prípadné nápravné 

opatrenia, a nielen ako doplnkové nápravné 

opatrenie na iné veľkoobchodné produkty 

alebo služby alebo ako nápravné opatrenie 

len na podniky využívajúce takéto iné 

veľkoobchodné produkty alebo služby. 

Prístup k týmto aktívam však môže byť 

obmedzený fyzickými prekážkami alebo 

obmedzenou dostupnosťou, preto by sa 

mali zvážiť aj rovnocenné prostriedky 

prístupu ako je napríklad prístup 

k tmavému vláknu. Národné regulačné 

orgány by mali ohodnotiť opakovane 

použiteľné tradičné aktíva inžinierskych 
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obdobia najmenej 40 rokov, ale ešte sa 

stále používajú. 

stavieb na základe regulačnej účtovnej 

hodnoty, po odpočítaní akumulovaných 

odpisov v čase výpočtu a po indexácii 

príslušným indexom cien, ako je index 

maloobchodných cien okrem tých aktív, 

ktoré sú plne odpočítané počas obdobia 

najmenej 40 rokov, ale ešte sa stále 

používajú. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 172 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(172) Aktíva inžinierskych stavieb, ktoré 

môžu zabezpečovať elektronickú 

komunikačnú sieť, sú kľúčové pre úspešné 

zavádzanie nových sietí s veľmi vysokou 

kapacitou kvôli vysokým nákladom na ich 

rozmnožovanie a významným úsporám, 

ktoré možno dosiahnuť pri opätovnom 

použití týchto sietí. Preto okrem pravidiel 

týkajúcich sa fyzickej infraštruktúry 

stanovených v smernici 2014/61/EÚ, je 

konkrétne nápravné opatrenie potrebné za 

takých okolností, keď sú aktíva 

inžinierskych stavieb, vlastnené 

operátorom, identifikovaným ako operátor 

s významným vplyvom na trhu. Ak aktíva 

inžinierskych stavieb existujú a sú 

opätovne použiteľné, pozitívny vplyv na 

dosiahnutie účinného prístupu k nim pri 

zavádzaní konkurenčnej infraštruktúry je 

veľmi vysoký, a preto je nevyhnutné 

zabezpečiť, aby sa prístup k takýmto 

aktívam mohol používať ako samostatné 

(172) Aktíva inžinierskych stavieb, ktoré 

môžu zabezpečovať elektronickú 

komunikačnú sieť, alebo pasívne 

infraštruktúry, ako sú napríklad 

neaktívne káble, sú kľúčové pre úspešné 

zavádzanie nových sietí s veľmi vysokou 

kapacitou kvôli vysokým nákladom na ich 

rozmnožovanie a významným úsporám, 

ktoré možno dosiahnuť pri opätovnom 

použití týchto sietí. Preto okrem pravidiel 

týkajúcich sa fyzickej infraštruktúry 

stanovených v smernici 2014/61/EÚ, je 

konkrétne nápravné opatrenie potrebné za 

takých okolností, keď sú aktíva 

inžinierskych stavieb, vlastnené 

prevádzkovateľom, identifikovaným ako 

prevádzkovateľ  s významným vplyvom na 

trhu. Ak aktíva inžinierskych stavieb alebo 

pasívna infraštruktúra existujú a sú 

opätovne použiteľné, pozitívny vplyv na 

dosiahnutie účinného prístupu k nim pri 

zavádzaní konkurenčnej infraštruktúry je 
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nápravné opatrenie na zlepšenie dynamiky 

konkurencieschopnosti a zavedenia na 

každom nadväzujúcom trhu, a zohľadnil sa 

pred posúdením potreby uložiť ďalšie 

prípadné nápravné opatrenia, a nielen ako 

doplnkové nápravné opatrenie na iné 

veľkoobchodné produkty alebo služby 

alebo ako nápravné opatrenie len na 

podniky využívajúce takéto iné 

veľkoobchodné produkty alebo služby. 

Národné regulačné orgány by mali 

ohodnotiť opakovane použiteľné tradičné 

aktíva inžinierskych stavieb na základe 

regulačnej účtovnej hodnoty, po odpočítaní 

akumulovaných odpisov v čase výpočtu a 

po indexácii príslušným indexom cien, ako 

je index maloobchodných cien okrem tých 

aktív, ktoré sú plne odpočítané počas 

obdobia najmenej 40 rokov, ale ešte sa 

stále používajú. 

veľmi vysoký, a preto je nevyhnutné 

zabezpečiť, aby sa prístup k takýmto 

aktívam mohol používať ako samostatné 

nápravné opatrenie na zlepšenie dynamiky 

konkurencieschopnosti a zavedenia na 

každom nadväzujúcom trhu, a zohľadnil sa 

pred posúdením potreby uložiť ďalšie 

prípadné nápravné opatrenia, a nielen ako 

doplnkové nápravné opatrenie na iné 

veľkoobchodné produkty alebo služby 

alebo ako nápravné opatrenie len na 

podniky využívajúce takéto iné 

veľkoobchodné produkty alebo služby. 

Národné regulačné orgány by mali 

ohodnotiť opakovane použiteľné tradičné 

aktíva inžinierskych stavieb na základe 

regulačnej účtovnej hodnoty, po odpočítaní 

akumulovaných odpisov v čase výpočtu a 

po indexácii príslušným indexom cien, ako 

je index maloobchodných cien okrem tých 

aktív, ktoré sú plne odpočítané počas 

obdobia najmenej 40 rokov, ale ešte sa 

stále používajú. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 173 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(173) Pri ukladaní prístupových 

povinností novým a rozšíreným 

infraštruktúram by národné regulačné 

orgány mali zabezpečiť, aby prístupové 

podmienky zohľadňovali okolnosti 

predchádzajúce investičnému rozhodnutiu, 

berúc do úvahy okrem iného náklady na 

zavádzanie, očakávanú mieru rozšírenia 

nových produktov a služieb a očakávané 

úrovne maloobchodných cien. Okrem toho 

vnútroštátne regulačné orgány by mali byť 

schopné eventuálne stanoviť pevné 

(173) Pri ukladaní prístupových 

povinností novým a rozšíreným 

infraštruktúram by národné regulačné 

orgány mali zabezpečiť, aby prístupové 

podmienky zohľadňovali okolnosti 

predchádzajúce investičnému rozhodnutiu, 

berúc do úvahy okrem iného náklady na 

zavádzanie, očakávanú mieru rozšírenia 

nových produktov a služieb a očakávané 

úrovne maloobchodných cien. Okrem toho 

vnútroštátne regulačné orgány by mali byť 

schopné eventuálne stanoviť pevné 
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prístupové podmienky na vhodné revízne 

obdobia, aby investori mali istotu pri 

plánovaní. V prípade, že kontrola cien sa 

považuje za primeranú, tieto podmienky 

môžu zahŕňať rozhodnutia o cenách v 

závislosti od množstva alebo od dĺžky 

zmluvy v súlade s právom Únie a za 

predpokladu, že nemajú diskriminačný 

účinok. Všetky uložené prístupové 

podmienky by mali rešpektovať 

nevyhnutnosť zachovávať efektívnu 

hospodársku súťaž v službách pre 

spotrebiteľov a podniky. 

prístupové podmienky na vhodné revízne 

obdobia, aby investori mali istotu pri 

plánovaní. V prípade, že kontrola cien sa 

považuje za primeranú, tieto podmienky 

môžu zahŕňať rozhodnutia o cenách v 

závislosti od množstva alebo od dĺžky 

zmluvy v súlade s právom Únie a za 

predpokladu, že nemajú diskriminačný 

účinok. Všetky uložené prístupové 

podmienky by mali rešpektovať 

nevyhnutnosť zachovávať efektívnu 

hospodársku súťaž v službách pre 

spotrebiteľov a podniky. Každá povinnosť 

by sa mala posudzovať osobitne až na 

jednu výnimku, neexistuje žiadna 

hierarchia povinností, ktoré národné 

regulačné orgány môžu uložiť. Zásada 

proporcionality si však vyžaduje, že 

povinnosť týkajúcu sa prístupu k určitým 

sieťovým zariadeniam a ich využívania 

možno uložiť len, keď sa povinnosť 

prístupu k aktívam inžinierskych stavieb 

nevykonáva alebo sa pravdepodobne 

nevykonáva efektívne. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   259 

Michał Boni 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 173 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(173) Pri ukladaní prístupových 

povinností novým a rozšíreným 

infraštruktúram by národné regulačné 

orgány mali zabezpečiť, aby prístupové 

podmienky zohľadňovali okolnosti 

predchádzajúce investičnému rozhodnutiu, 

berúc do úvahy okrem iného náklady na 

zavádzanie, očakávanú mieru rozšírenia 

nových produktov a služieb a očakávané 

úrovne maloobchodných cien. Okrem toho 

vnútroštátne regulačné orgány by mali byť 

(173) Pri ukladaní prístupových 

povinností novým a rozšíreným 

infraštruktúram by národné regulačné 

orgány mali zabezpečiť, aby prístupové 

podmienky zohľadňovali okolnosti 

predchádzajúce investičnému rozhodnutiu, 

berúc do úvahy okrem iného náklady na 

zavádzanie, očakávanú mieru rozšírenia 

nových produktov a služieb a očakávané 

úrovne maloobchodných cien. Okrem toho 

vnútroštátne regulačné orgány by mali byť 
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schopné eventuálne stanoviť pevné 

prístupové podmienky na vhodné revízne 

obdobia, aby investori mali istotu pri 

plánovaní. V prípade, že kontrola cien sa 

považuje za primeranú, tieto podmienky 

môžu zahŕňať rozhodnutia o cenách v 

závislosti od množstva alebo od dĺžky 

zmluvy v súlade s právom Únie a za 

predpokladu, že nemajú diskriminačný 

účinok. Všetky uložené prístupové 

podmienky by mali rešpektovať 

nevyhnutnosť zachovávať efektívnu 

hospodársku súťaž v službách pre 

spotrebiteľov a podniky. 

schopné eventuálne stanoviť pevné 

prístupové podmienky na vhodné revízne 

obdobia, aby investori mali istotu pri 

plánovaní. V prípade, že kontrola cien sa 

považuje za primeranú, tieto podmienky 

môžu zahŕňať rozhodnutia o cenách v 

závislosti od množstva alebo od dĺžky 

zmluvy v súlade s právom Únie a za 

predpokladu, že nemajú diskriminačný 

účinok. Všetky uložené prístupové 

podmienky by mali rešpektovať 

nevyhnutnosť zachovávať efektívnu 

hospodársku súťaž v službách pre 

spotrebiteľov a podniky. Každá povinnosť 

by sa mala posudzovať osobitne a nie je 

žiadna hierarchia jednotlivých povinností, 

ktoré národné regulačné orgány môžu 

uložiť, až na jednu výnimku. V súlade so 

zásadou proporcionality sa povinnosť 

poskytnúť prístup k určitým sieťovým 

zariadeniam a ich používaniu môže 

uložiť, len ak povinnosť poskytnúť 

prístup k aktívam inžinierskych stavieb 

nie je efektívna, alebo pravdepodobne nie 

je efektívna. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V odôvodnení 173 treba vyjasniť, že povinnosť poskytnúť prístup k určitým sieťovým 

zariadením a ich využívanie by sa nemala uložiť, ak povinnosť poskytnúť prístup 

k inžinierskym stavbám nie je efektívna alebo je pravdepodobne neefektívna. 

 

Pozmeňujúci návrh   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 175 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(175) V geografických oblastiach, kde 

možno očakávať dve prístupové siete 

orientované na budúcnosť, budú mať 

koncoví používatelia pravdepodobne väčší 

vypúšťa sa 
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prospech zo zlepšenia kvality siete z 

dôvodu hospodárskej súťaže týkajúcej sa 

infraštruktúry, než v oblastiach, kde je len 

jedna sieť. Primeranosť konkurencie v 

prípade ďalších parametrov, ako je 

napríklad cena a výber, pravdepodobne 

závisí od vnútroštátnych a miestnych 

podmienok hospodárskej súťaže. Ak 

aspoň jeden z operátorov siete ponúka 

veľkoobchodný prístup pre každý 

zainteresovaný podnik za primeraných 

obchodných podmienok umožňujúcich 

udržateľnú hospodársku súťaž na 

maloobchodnom trhu, národné regulačné 

orgány pravdepodobne nebudú musieť 

uložiť alebo zachovať povinnosti 

poskytovania veľkoobchodného prístupu 

založené na významnom vplyve na trhu, 

nad rámec prístupu k inžinierskym 

stavbám, preto sa možno spoliehať na 

uplatňovanie všeobecných podmienok 

hospodárskej súťaže. To platí o to viac v 

prípade, keď operátori siete ponúkajú 

primeraný komerčný veľkoobchodný 

prístup. V obidvoch takých prípadoch 

môže byť vhodnejšie, aby sa národné 

regulačné orgány spoliehali na osobitné 

monitorovanie ex post. V prípade 

orientácie na budúcnosť, keď sú traja 

operátori poskytujúci prístup do siete 

prítomní alebo sa očakáva, že budú 

prítomní, a budú udržateľne konkurovať 

na tých istých maloobchodných a 

veľkoobchodných trhoch (čo môže byť 

prípad mobilného operátora, a v určitých 

zemepisných oblastiach aj pevných sietí, 

najmä ak je tam účinný prístup k 

inžinierskym stavbám a/alebo 

spoluinvestovaniu takým spôsobom, že 

traja alebo viacerí operátori budú mať 

účinnú kontrolu nad aktívami prístupovej 

siete potrebnými na uspokojenie 

maloobchodného dopytu), národné 

regulačné orgány budú asi menej schopné 

identifikovať operátora ako operátora 

s významným vplyvom na trhu, pokiaľ 

nezistia kolektívne dominantné 

postavenie, alebo ak má každý z daných 
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podnikov významný trhový vplyv 

odlišných veľkoobchodných trhoch, ako v 

prípade trhov ukončenia hlasového 

volania. Uplatňovanie všeobecných 

pravidiel hospodárskej súťaže na takýchto 

trhoch charakterizovaných udržateľnou a 

efektívnou hospodárskou súťažou v 

oblasti infraštruktúry by malo postačovať. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V texte sa nezohľadňujú zistenia orgánu BEREC týkajúce sa problémov spojených s trhmi 

považovanými za úzky oligopol. Záver orgánu BEREC, že „dva nepostačujú“, nie je v tomto 

odôvodnený zohľadnený. 

 

Pozmeňujúci návrh   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 175 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(175) V geografických oblastiach, kde 

možno očakávať dve prístupové siete 

orientované na budúcnosť, budú mať 

koncoví používatelia pravdepodobne väčší 

prospech zo zlepšenia kvality siete z 

dôvodu hospodárskej súťaže týkajúcej sa 

infraštruktúry, než v oblastiach, kde je len 

jedna sieť. Primeranosť konkurencie v 

prípade ďalších parametrov, ako je 

napríklad cena a výber, pravdepodobne 

závisí od vnútroštátnych a miestnych 

podmienok hospodárskej súťaže. Ak 

aspoň jeden z operátorov siete ponúka 

veľkoobchodný prístup pre každý 

zainteresovaný podnik za primeraných 

obchodných podmienok umožňujúcich 

udržateľnú hospodársku súťaž na 

maloobchodnom trhu, národné regulačné 

orgány pravdepodobne nebudú musieť 

uložiť alebo zachovať povinnosti 

poskytovania veľkoobchodného prístupu 

vypúšťa sa 
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založené na významnom vplyve na trhu, 

nad rámec prístupu k inžinierskym 

stavbám, preto sa možno spoliehať na 

uplatňovanie všeobecných podmienok 

hospodárskej súťaže. To platí o to viac v 

prípade, keď operátori siete ponúkajú 

primeraný komerčný veľkoobchodný 

prístup. V obidvoch takých prípadoch 

môže byť vhodnejšie, aby sa národné 

regulačné orgány spoliehali na osobitné 

monitorovanie ex post. V prípade 

orientácie na budúcnosť, keď sú traja 

operátori poskytujúci prístup do siete 

prítomní alebo sa očakáva, že budú 

prítomní, a budú udržateľne konkurovať 

na tých istých maloobchodných a 

veľkoobchodných trhoch (čo môže byť 

prípad mobilného operátora, a v určitých 

zemepisných oblastiach aj pevných sietí, 

najmä ak je tam účinný prístup k 

inžinierskym stavbám a/alebo 

spoluinvestovaniu takým spôsobom, že 

traja alebo viacerí operátori budú mať 

účinnú kontrolu nad aktívami prístupovej 

siete potrebnými na uspokojenie 

maloobchodného dopytu), národné 

regulačné orgány budú asi menej schopné 

identifikovať operátora ako operátora 

s významným vplyvom na trhu, pokiaľ 

nezistia kolektívne dominantné 

postavenie, alebo ak má každý z daných 

podnikov významný trhový vplyv 

odlišných veľkoobchodných trhoch, ako v 

prípade trhov ukončenia hlasového 

volania. Uplatňovanie všeobecných 

pravidiel hospodárskej súťaže na takýchto 

trhoch charakterizovaných udržateľnou a 

efektívnou hospodárskou súťažou v 

oblasti infraštruktúry by malo postačovať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 
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Návrh smernice 

Odôvodnenie 175 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(175) V geografických oblastiach, kde 

možno očakávať dve prístupové siete 

orientované na budúcnosť, budú mať 

koncoví používatelia pravdepodobne väčší 

prospech zo zlepšenia kvality siete z 

dôvodu hospodárskej súťaže týkajúcej sa 

infraštruktúry, než v oblastiach, kde je len 

jedna sieť. Primeranosť konkurencie v 

prípade ďalších parametrov, ako je 

napríklad cena a výber, pravdepodobne 

závisí od vnútroštátnych a miestnych 

podmienok hospodárskej súťaže. Ak 

aspoň jeden z operátorov siete ponúka 

veľkoobchodný prístup pre každý 

zainteresovaný podnik za primeraných 

obchodných podmienok umožňujúcich 

udržateľnú hospodársku súťaž na 

maloobchodnom trhu, národné regulačné 

orgány pravdepodobne nebudú musieť 

uložiť alebo zachovať povinnosti 

poskytovania veľkoobchodného prístupu 

založené na významnom vplyve na trhu, 

nad rámec prístupu k inžinierskym 

stavbám, preto sa možno spoliehať na 

uplatňovanie všeobecných podmienok 

hospodárskej súťaže. To platí o to viac v 

prípade, keď operátori siete ponúkajú 

primeraný komerčný veľkoobchodný 

prístup. V obidvoch takých prípadoch 

môže byť vhodnejšie, aby sa národné 

regulačné orgány spoliehali na osobitné 

monitorovanie ex post. V prípade 

orientácie na budúcnosť, keď sú traja 

operátori poskytujúci prístup do siete 

prítomní alebo sa očakáva, že budú 

prítomní, a budú udržateľne konkurovať 

na tých istých maloobchodných a 

veľkoobchodných trhoch (čo môže byť 

prípad mobilného operátora, a v určitých 

zemepisných oblastiach aj pevných sietí, 

najmä ak je tam účinný prístup k 

inžinierskym stavbám a/alebo 

spoluinvestovaniu takým spôsobom, že 

vypúšťa sa 
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traja alebo viacerí operátori budú mať 

účinnú kontrolu nad aktívami prístupovej 

siete potrebnými na uspokojenie 

maloobchodného dopytu), národné 

regulačné orgány budú asi menej schopné 

identifikovať operátora ako operátora 

s významným vplyvom na trhu, pokiaľ 

nezistia kolektívne dominantné 

postavenie, alebo ak má každý z daných 

podnikov významný trhový vplyv 

odlišných veľkoobchodných trhoch, ako v 

prípade trhov ukončenia hlasového 

volania. Uplatňovanie všeobecných 

pravidiel hospodárskej súťaže na takýchto 

trhoch charakterizovaných udržateľnou a 

efektívnou hospodárskou súťažou v 

oblasti infraštruktúry by malo postačovať. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Pozmeňujúci návrh   263 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 175 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(175) V geografických oblastiach, kde 

možno očakávať dve prístupové siete 

orientované na budúcnosť, budú mať 

koncoví používatelia pravdepodobne väčší 

prospech zo zlepšenia kvality siete z 

dôvodu hospodárskej súťaže týkajúcej sa 

vypúšťa sa 
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infraštruktúry, než v oblastiach, kde je len 

jedna sieť. Primeranosť konkurencie v 

prípade ďalších parametrov, ako je 

napríklad cena a výber, pravdepodobne 

závisí od vnútroštátnych a miestnych 

podmienok hospodárskej súťaže. Ak 

aspoň jeden z operátorov siete ponúka 

veľkoobchodný prístup pre každý 

zainteresovaný podnik za primeraných 

obchodných podmienok umožňujúcich 

udržateľnú hospodársku súťaž na 

maloobchodnom trhu, národné regulačné 

orgány pravdepodobne nebudú musieť 

uložiť alebo zachovať povinnosti 

poskytovania veľkoobchodného prístupu 

založené na významnom vplyve na trhu, 

nad rámec prístupu k inžinierskym 

stavbám, preto sa možno spoliehať na 

uplatňovanie všeobecných podmienok 

hospodárskej súťaže. To platí o to viac v 

prípade, keď operátori siete ponúkajú 

primeraný komerčný veľkoobchodný 

prístup. V obidvoch takých prípadoch 

môže byť vhodnejšie, aby sa národné 

regulačné orgány spoliehali na osobitné 

monitorovanie ex post. V prípade 

orientácie na budúcnosť, keď sú traja 

operátori poskytujúci prístup do siete 

prítomní alebo sa očakáva, že budú 

prítomní, a budú udržateľne konkurovať 

na tých istých maloobchodných a 

veľkoobchodných trhoch (čo môže byť 

prípad mobilného operátora, a v určitých 

zemepisných oblastiach aj pevných sietí, 

najmä ak je tam účinný prístup k 

inžinierskym stavbám a/alebo 

spoluinvestovaniu takým spôsobom, že 

traja alebo viacerí operátori budú mať 

účinnú kontrolu nad aktívami prístupovej 

siete potrebnými na uspokojenie 

maloobchodného dopytu), národné 

regulačné orgány budú asi menej schopné 

identifikovať operátora ako operátora 

s významným vplyvom na trhu, pokiaľ 

nezistia kolektívne dominantné 

postavenie, alebo ak má každý z daných 

podnikov významný trhový vplyv 

odlišných veľkoobchodných trhoch, ako v 
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prípade trhov ukončenia hlasového 

volania. Uplatňovanie všeobecných 

pravidiel hospodárskej súťaže na takýchto 

trhoch charakterizovaných udržateľnou a 

efektívnou hospodárskou súťažou v 

oblasti infraštruktúry by malo postačovať. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Pozmeňujúci návrh   264 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 175 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(175) V geografických oblastiach, kde 

možno očakávať dve prístupové siete 

orientované na budúcnosť, budú mať 

koncoví používatelia pravdepodobne väčší 

prospech zo zlepšenia kvality siete z 

dôvodu hospodárskej súťaže týkajúcej sa 

infraštruktúry, než v oblastiach, kde je len 

jedna sieť. Primeranosť konkurencie v 

prípade ďalších parametrov, ako je 

napríklad cena a výber, pravdepodobne 

závisí od vnútroštátnych a miestnych 

podmienok hospodárskej súťaže. Ak 

aspoň jeden z operátorov siete ponúka 

veľkoobchodný prístup pre každý 

zainteresovaný podnik za primeraných 

obchodných podmienok umožňujúcich 

vypúšťa sa 
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udržateľnú hospodársku súťaž na 

maloobchodnom trhu, národné regulačné 

orgány pravdepodobne nebudú musieť 

uložiť alebo zachovať povinnosti 

poskytovania veľkoobchodného prístupu 

založené na významnom vplyve na trhu, 

nad rámec prístupu k inžinierskym 

stavbám, preto sa možno spoliehať na 

uplatňovanie všeobecných podmienok 

hospodárskej súťaže. To platí o to viac v 

prípade, keď operátori siete ponúkajú 

primeraný komerčný veľkoobchodný 

prístup. V obidvoch takých prípadoch 

môže byť vhodnejšie, aby sa národné 

regulačné orgány spoliehali na osobitné 

monitorovanie ex post. V prípade 

orientácie na budúcnosť, keď sú traja 

operátori poskytujúci prístup do siete 

prítomní alebo sa očakáva, že budú 

prítomní, a budú udržateľne konkurovať 

na tých istých maloobchodných a 

veľkoobchodných trhoch (čo môže byť 

prípad mobilného operátora, a v určitých 

zemepisných oblastiach aj pevných sietí, 

najmä ak je tam účinný prístup k 

inžinierskym stavbám a/alebo 

spoluinvestovaniu takým spôsobom, že 

traja alebo viacerí operátori budú mať 

účinnú kontrolu nad aktívami prístupovej 

siete potrebnými na uspokojenie 

maloobchodného dopytu), národné 

regulačné orgány budú asi menej schopné 

identifikovať operátora ako operátora 

s významným vplyvom na trhu, pokiaľ 

nezistia kolektívne dominantné 

postavenie, alebo ak má každý z daných 

podnikov významný trhový vplyv 

odlišných veľkoobchodných trhoch, ako v 

prípade trhov ukončenia hlasového 

volania. Uplatňovanie všeobecných 

pravidiel hospodárskej súťaže na takýchto 

trhoch charakterizovaných udržateľnou a 

efektívnou hospodárskou súťažou v 

oblasti infraštruktúry by malo postačovať. 

Or. en 

 



 

AM\1122801SK.docx 131/164 PE602.947v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh   265 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 175 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(175) V geografických oblastiach, kde 

možno očakávať dve prístupové siete 

orientované na budúcnosť, budú mať 

koncoví používatelia pravdepodobne väčší 

prospech zo zlepšenia kvality siete z 

dôvodu hospodárskej súťaže týkajúcej sa 

infraštruktúry, než v oblastiach, kde je len 

jedna sieť. Primeranosť konkurencie v 

prípade ďalších parametrov, ako je 

napríklad cena a výber, pravdepodobne 

závisí od vnútroštátnych a miestnych 

podmienok hospodárskej súťaže. Ak aspoň 

jeden z operátorov siete ponúka 

veľkoobchodný prístup pre každý 

zainteresovaný podnik za primeraných 

obchodných podmienok umožňujúcich 

udržateľnú hospodársku súťaž na 

maloobchodnom trhu, národné regulačné 

orgány pravdepodobne nebudú musieť 

uložiť alebo zachovať povinnosti 

poskytovania veľkoobchodného prístupu 

založené na významnom vplyve na trhu, 

nad rámec prístupu k inžinierskym 

stavbám, preto sa možno spoliehať na 

uplatňovanie všeobecných podmienok 

hospodárskej súťaže. To platí o to viac v 

prípade, keď operátori siete ponúkajú 

primeraný komerčný veľkoobchodný 

prístup. V obidvoch takých prípadoch 

môže byť vhodnejšie, aby sa národné 

regulačné orgány spoliehali na osobitné 

monitorovanie ex post. V prípade 

orientácie na budúcnosť, keď sú traja 

operátori poskytujúci prístup do siete 

prítomní alebo sa očakáva, že budú 

prítomní, a budú udržateľne konkurovať na 

tých istých maloobchodných a 

veľkoobchodných trhoch (čo môže byť 

prípad mobilného operátora, a v určitých 

zemepisných oblastiach aj pevných sietí, 

(175) V geografických oblastiach, kde 

možno očakávať dve prístupové siete 

orientované na budúcnosť, budú mať 

koncoví používatelia pravdepodobne väčší 

prospech zo zlepšenia kvality siete z 

dôvodu hospodárskej súťaže týkajúcej sa 

infraštruktúry, než v oblastiach, kde je len 

jedna sieť. Primeranosť konkurencie v 

prípade ďalších parametrov, ako je 

napríklad cena a výber, pravdepodobne 

závisí od vnútroštátnych a miestnych 

podmienok hospodárskej súťaže. Ak aspoň 

jeden z prevádzkovateľov siete ponúka 

veľkoobchodný prístup pre každý 

zainteresovaný podnik za primeraných 

obchodných podmienok umožňujúcich 

dlhodobú udržateľnú hospodársku súťaž na 

relevantných trhoch, národné regulačné 

orgány pravdepodobne nebudú musieť 

uložiť alebo zachovať povinnosti 

poskytovania veľkoobchodného prístupu 

založené na významnom vplyve na trhu, 

nad rámec prístupu k inžinierskym 

stavbám, preto sa možno spoliehať na 

uplatňovanie všeobecných podmienok 

hospodárskej súťaže. To platí o to viac v 

prípade, keď prevádzkovatelia siete 

ponúkajú primeraný komerčný 

veľkoobchodný prístup. V obidvoch takých 

prípadoch môže byť vhodnejšie, aby sa 

národné regulačné orgány spoliehali na 

osobitné monitorovanie ex post. V prípade 

orientácie na budúcnosť, keď sú traja 

prevádzkovatelia poskytujúci prístup do 

siete prítomní alebo sa očakáva, že budú 

prítomní, a budú udržateľne konkurovať na 

tých istých maloobchodných a 

veľkoobchodných trhoch (čo môže byť 

prípad prevádzkovateľa mobilnej siete, a v 

určitých zemepisných oblastiach aj 
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najmä ak je tam účinný prístup k 

inžinierskym stavbám a/alebo 

spoluinvestovaniu takým spôsobom, že 

traja alebo viacerí operátori budú mať 

účinnú kontrolu nad aktívami prístupovej 

siete potrebnými na uspokojenie 

maloobchodného dopytu), národné 

regulačné orgány budú asi menej schopné 

identifikovať operátora ako operátora 

s významným vplyvom na trhu, pokiaľ 

nezistia kolektívne dominantné postavenie, 

alebo ak má každý z daných podnikov 

významný trhový vplyv odlišných 

veľkoobchodných trhoch, ako v prípade 

trhov ukončenia hlasového volania. 

Uplatňovanie všeobecných pravidiel 

hospodárskej súťaže na takýchto trhoch 

charakterizovaných udržateľnou a 

efektívnou hospodárskou súťažou v oblasti 

infraštruktúry by malo postačovať. 

pevných sietí, najmä ak je tam účinný 

prístup k inžinierskym stavbám a/alebo 

spoluinvestovaniu takým spôsobom, že 

traja alebo viacerí prevádzkovatelia budú 

mať účinnú kontrolu nad aktívami 

prístupovej siete potrebnými na 

uspokojenie maloobchodného dopytu), 

národné regulačné orgány budú asi menej 

schopné identifikovať prevádzkovateľa 

ako prevádzkovateľa s významným 

vplyvom na trhu, pokiaľ nezistia 

kolektívne dominantné postavenie alebo 

značné narušenie účinnej hospodárskej 

súťaže, alebo ak má každý z daných 

podnikov významný trhový vplyv 

odlišných veľkoobchodných trhoch, ako v 

prípade trhov ukončenia hlasového volania. 

Uplatňovanie všeobecných pravidiel 

hospodárskej súťaže na takýchto trhoch 

charakterizovaných udržateľnou a 

efektívnou hospodárskou súťažou v oblasti 

infraštruktúry by malo postačovať. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   266 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 177 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(177) Kontrola cien môže byť potrebná, 

ak analýza konkrétneho trhu odhalí 

nedostatočnú hospodársku súťaž. Najmä 

operátori s významným vplyvom na trhu 

by sa mali vyvarovať stanovovaniu 

nadmerných cien, pri ktorých rozdiel 

medzi ich maloobchodnými cenami a 

cenami za prepojenie a/alebo prístup 

(177) Kontrola cien môže byť potrebná, 

ak analýza konkrétneho trhu odhalí 

nedostatočnú hospodársku súťaž. Najmä 

prevádzkovatelia s významným vplyvom 

na trhu by sa mali vyvarovať stanovovaniu 

nadmerných cien, pri ktorých rozdiel 

medzi ich maloobchodnými cenami a 

cenami za prepojenie a/alebo prístup 



 

AM\1122801SK.docx 133/164 PE602.947v01-00 

 SK 

účtovanými konkurenčným subjektom 

poskytujúcim podobné maloobchodné 

služby nestačí zabezpečiť dostatočnú 

súťaž. Keď národný regulačný orgán 

kalkuluje náklady vynaložené pri 

zavádzaní služby nariadenej podľa tejto 

smernice, je vhodné umožniť primeranú 

návratnosť vloženého kapitálu vrátane 

zodpovedajúcich personálnych a 

zriaďovacích nákladov, s hodnotou 

kapitálu upravenou v prípade potreby tak, 

aby zohľadňovala aktuálne ocenenie aktív 

a efektívnosť činnosti. Metóda návratnosti 

nákladov by mala zodpovedať 

okolnostiam, berúc do úvahy potrebu 

podpory efektívnosti, udržateľnej 

hospodárskej súťaže a zavádzania sietí s 

veľmi vysokou kapacitou a tým 

maximalizovania prínosov pre koncových 

používateľov a mala by zohľadňovať 

potrebu mať predvídateľné a stabilné 

veľkoobchodné ceny v prospech všetkých 

operátorov, ktorí chcú zavádzať nové a 

dokonalejšie siete, v súlade s 

usmerneniami Komisie37. 

účtovanými konkurenčným subjektom 

poskytujúcim podobné maloobchodné 

služby nestačí zabezpečiť dostatočnú 

súťaž. Metóda návratnosti nákladov by 

mala zodpovedať okolnostiam, berúc do 

úvahy potrebu podpory efektívnosti, 

udržateľnej hospodárskej súťaže a 

zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou 

a tým maximalizovania prínosov pre 

koncových používateľov a mala by 

zohľadňovať potrebu mať predvídateľné a 

stabilné veľkoobchodné ceny v prospech 

všetkých prevádzkovateľov, ktorí chcú 

zavádzať nové a dokonalejšie siete, v 

súlade s usmerneniami Komisie37. 

_________________ _________________ 

37 Odporúčanie Komisie 2013/466/EÚ 

z 11. septembra 2013 o dôsledných 

nediskriminačných povinnostiach a 

metodikách výpočtu nákladov na podporu 

hospodárskej súťaže a zlepšenie 

investičného prostredia širokopásmového 

pripojenia. 

37 Odporúčanie Komisie 2013/466/EÚ 

z 11. septembra 2013 o dôsledných 

nediskriminačných povinnostiach a 

metodikách výpočtu nákladov na podporu 

hospodárskej súťaže a zlepšenie 

investičného prostredia širokopásmového 

pripojenia, Ú. v. EÚ L 251, 21.9.2013, s. 

13. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   267 

Kaja Kallas 
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Návrh smernice 

Odôvodnenie 178 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(178) Vzhľadom na neistotu týkajúcu sa 

miery uspokojenia dopytu po poskytovaní 

služieb širokopásmového pripojenia 

budúcej generácie je s cieľom podporiť 

efektívne investície a inovácie dôležité 

povoliť týmto operátorom investujúcim do 

nových alebo modernizovaných sietí 

určitú mieru flexibility v stanovení cien. S 

cieľom zabrániť nadmerným cenám na 

trhoch, kde pôsobia operátori, ktorí sú 

identifikovaní ako operátori s významným 

vplyvom na trhu, súčasťou flexibility 

v stanovení cien by mali byť dodatočné 

záruky na ochranu hospodárskej súťaže a 

záujmov koncových používateľov, ako 

napríklad prísne nediskriminačné 

povinnosti, opatrenia na zabezpečenie 

technickej a ekonomickej 

replikovateľnosti nadväzujúcich 

produktov a preukázateľné obmedzenie 

maloobchodných cien vyplývajúce z 

hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry alebo cenový záchytný bod 

vyplývajúci z iných regulovaných 

produktov prístupu, alebo obidve. Tieto 

opatrenia na ochranu hospodárskej 

súťaže nemajú vplyv na identifikáciu zo 

strany národných regulačných orgánov 

týkajúcu sa iných okolností, za ktorých by 

bolo vhodné nestanoviť regulované ceny 

za prístup k určitým veľkoobchodným 

vstupom , ako napr. v prípade, keď vysoká 

cenová elasticita dopytu koncových 

používateľov spôsobuje, že pre operátora s 

významným vplyvom na trhu je stratové 

účtovať ceny výrazne nad konkurenčnú 

úroveň. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 178 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(178) Vzhľadom na neistotu týkajúcu sa 

miery uspokojenia dopytu po poskytovaní 

služieb širokopásmového pripojenia 

budúcej generácie je s cieľom podporiť 

efektívne investície a inovácie dôležité 

povoliť týmto operátorom investujúcim do 

nových alebo modernizovaných sietí určitú 

mieru flexibility v stanovení cien. S cieľom 

zabrániť nadmerným cenám na trhoch, kde 

pôsobia operátori, ktorí sú identifikovaní 

ako operátori s významným vplyvom na 

trhu, súčasťou flexibility v stanovení cien 

by mali byť dodatočné záruky na ochranu 

hospodárskej súťaže a záujmov koncových 

používateľov, ako napríklad prísne 

nediskriminačné povinnosti, opatrenia na 

zabezpečenie technickej a ekonomickej 

replikovateľnosti nadväzujúcich produktov 

a preukázateľné obmedzenie 

maloobchodných cien vyplývajúce z 

hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry alebo cenový záchytný bod 

vyplývajúci z iných regulovaných 

produktov prístupu, alebo obidve. Tieto 

opatrenia na ochranu hospodárskej súťaže 

nemajú vplyv na identifikáciu zo strany 

národných regulačných orgánov týkajúcu 

sa iných okolností, za ktorých by bolo 

vhodné nestanoviť regulované ceny za 

prístup k určitým veľkoobchodným 

vstupom , ako napr. v prípade, keď vysoká 

cenová elasticita dopytu koncových 

používateľov spôsobuje, že pre operátora s 

(178) Vzhľadom na neistotu týkajúcu sa 

miery uspokojenia dopytu po poskytovaní 

služieb širokopásmového pripojenia 

budúcej generácie je s cieľom podporiť 

efektívne investície a inovácie dôležité 

povoliť týmto prevádzkovateľom 

investujúcim do nových alebo 

modernizovaných sietí určitú mieru 

flexibility v stanovení cien. S cieľom 

zabrániť nadmerným cenám na trhoch, kde 

pôsobia prevádzkovatelia, ktorí sú 

identifikovaní ako prevádzkovatelia 

s významným vplyvom na trhu, súčasťou 

flexibility v stanovení cien by mali byť 

dodatočné záruky na ochranu hospodárskej 

súťaže a záujmov koncových používateľov, 

ako napríklad účinné nediskriminačné 

povinnosti, opatrenia na zabezpečenie 

technickej a ekonomickej replikovateľnosti 

nadväzujúcich produktov a preukázateľné 

obmedzenie maloobchodných cien 

vyplývajúce z hospodárskej súťaže v 

oblasti infraštruktúry. Na tento účel je 

dôležité zabezpečiť, aby žiadne ochranné 

opatrenie obmedzujúce cenovú flexibilitu 

nemalo negatívny vplyv na investície do 

nových alebo modernizovaných sietí. To 

medzi iným zahŕňa, že kontrola cien 

založená na maloobchodných cenách 

nesmie viesť k úrovni regulovaných 

veľkoobchodných cien, ktorá neumožní 

získať späť náklady spojené so 

zavádzaním a prevádzkovaním nových 
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významným vplyvom na trhu je stratové 

účtovať ceny výrazne nad konkurenčnú 

úroveň. 

sietí, takže spôsobí situáciu, keď 

investujúci prevádzkovateľ je v horšej 

pozícii ako neinvestujúci záujemcovia 

o prístup. Tieto opatrenia na ochranu 

hospodárskej súťaže nemajú vplyv na 

identifikáciu zo strany národných 

regulačných orgánov týkajúcu sa iných 

okolností, za ktorých by bolo vhodné 

nestanoviť regulované ceny za prístup k 

určitým veľkoobchodným vstupom, ako 

napr. v prípade, keď vysoká cenová 

elasticita dopytu koncových používateľov 

spôsobuje, že pre prevádzkovateľa s 

významným vplyvom na trhu je stratové 

účtovať ceny výrazne nad konkurenčnú 

úroveň. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 180 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(180) Systém spoplatňovania pre 

veľkoobchodné ukončenie hlasových 

volaní v Únii vychádza zo zásady, že 

volanie platí volajúca strana. Z analýzy 

nahraditeľnosti ponuky a dopytu vyplýva, 

že v súčasnosti alebo v blízkej budúcnosti 

zatiaľ neexistujú na veľkoobchodnej 

úrovni žiadne náhrady, ktoré by mohli 

brániť pri určovaní poplatkov za 

ukončenie volaní v danej sieti. So 

zreteľom na obojsmerne prístupovú 

povahu trhov so službou ukončenia 

volania medzi ďalšie potenciálne 

problémy hospodárskej súťaže patrí 

krížové subvencovanie medzi operátormi. 

Tieto možné problémy v oblasti 

hospodárskej súťaže sú bežné na pevných 

a mobilných trhoch so službou ukončenia 

hlasových volaní. Vzhľadom na 

vypúšťa sa 
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schopnosť a motiváciu operátorov 

zvyšovať ceny výrazne nad náklady sa 

zo strednodobého hľadiska za 

najvhodnejší zásah zameraný na riešenie 

tejto obavy považuje nákladová orientácia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 181 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(181) V záujme zníženia regulačného 

zaťaženia pri riešení problémov 

hospodárskej súťaže týkajúcich sa 

jednotného veľkoobchodného ukončenia 

hlasových volaní v celej Únii by táto 

smernica mala stanoviť spoločný prístup 

ako základ pre stanovenie povinnosti 

kontroly cien, ktorý doplní záväzná 

spoločná metodika, ktorú má stanoviť 

Komisia a technické usmernenia, ktoré by 

mal vypracovať BEREC. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 182 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(182) S cieľom zjednodušiť a uľahčiť 

ich uloženie v prípadoch, kde je to 

vhodné, sa veľkoobchodné poplatky za 

ukončenie hlasových volaní v prípade 

pevných a mobilných trhov v Únii 

stanovia prostredníctvom delegovaného 

vypúšťa sa 
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aktu. V tejto smernici by sa mali stanoviť 

podrobné kritériá a parametre, na základe 

ktorých sa stanovujú hodnoty poplatkov 

za ukončenie hlasových volaní. Pri 

uplatňovaní týchto kritérií a parametrov 

by Komisia mala okrem iného zohľadniť, 

že iba tie náklady, ktoré sú pri 

poskytovaní veľkoobchodnej služby 

ukončenia volaní prírastkové, by sa mali 

zohľadňovať; že poplatky za frekvenčné 

spektrum súvisia s účastníkmi a nie s 

prevádzkou, a preto by sa mali vylúčiť 

a že dodatočné frekvenčné spektrum sa 

prideľuje najmä na dáta a preto nie je 

relevantné pre prírastok v oblasti 

ukončenia volaní; že je zrejmé, že zatiaľ 

čo v mobilných sieťach sa minimálny 

efektívny rozsah odhaduje aspoň na 20 % 

trhový podiel, v rámci pevných sietí môžu 

menší operátori dosiahnuť rovnaké 

výhody a rovnaké jednotkové náklady ako 

efektívny operátor, bez ohľadu na ich 

veľkosť. Pri stanovovaní presnej 

maximálnej sadzby by mala Komisia 

zahrnúť vhodný váhový koeficient, ktorý 

zohľadní celkový počet koncových 

používateľov v každom členskom štáte, ak 

je to nevyhnutné vzhľadom na 

zostávajúce rozdiely v nákladoch. Keď 

Komisia danú sadzbu určí, budú 

skúsenosti BEREC a národných 

regulačných orgánov pri vytváraní 

vhodných nákladových modelov 

neoceniteľné a mali by sa vziať do úvahy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 183 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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(183) Touto smernicou sa stanovujú 

maximálne veľkoobchodné poplatky za 

ukončenie hlasových volaní v pevných 

a mobilných sieťach, pod ktorými sa 

počiatočným delegovaným aktom stanoví 

presná sadzba, ktorú budú národné 

regulačné orgány uplatňovať. Počiatočná 

sadzba sa bude ďalej aktualizovať. Na 

základe modelov zdola nahor založených 

len na dlhodobých prírastkových 

nákladoch doteraz uplatňovaných 

národnými regulačnými orgánmi a 

uplatňovaním uvedených kritérií sa 

poplatky za ukončenie hlasových volaní 

v súčasnosti pohybujú v mobilných 

sieťach v rozmedzí od 0,4045 centu EUR 

za minútu do 1,226 EUR za minútu a v 

pevných sieťach v rozmedzí od 0,0430 

centu EUR za minútu do 0,1400 centu 

EUR za minútu na najnižšej miestnej 

úrovni prepojenia (vypočítané ako vážený 

priemer medzi sadzbami v špičke a mimo 

špičky). Rozdiely v sadzbách sú spôsobené 

rôznymi miestnymi podmienkami a 

relatívnymi cenovými štruktúrami 

existujúcimi v súčasnosti, ako aj 

rozdielnym načasovaním modelových 

výpočtov v jednotlivých členských štátoch. 

Okrem toho v pevných sieťach úroveň 

nákladovo efektívnych poplatkov za 

ukončenie takisto závisí od sieťovej vrstvy, 

kde sa služba ukončenia poskytuje. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   273 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 183 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(183) Touto smernicou sa stanovujú 

maximálne veľkoobchodné poplatky za 

ukončenie hlasových volaní v pevných 

(183) Touto smernicou sa od Komisie 

vyžaduje prostredníctvom delegovaného 

aktu stanoviť maximálne veľkoobchodné 



 

PE602.947v01-00 140/164 AM\1122801SK.docx 

SK 

a mobilných sieťach, pod ktorými sa 

počiatočným delegovaným aktom stanoví 

presná sadzba, ktorú budú národné 

regulačné orgány uplatňovať. Počiatočná 

sadzba sa bude ďalej aktualizovať. Na 

základe modelov zdola nahor založených 

len na dlhodobých prírastkových 

nákladoch doteraz uplatňovaných 

národnými regulačnými orgánmi a 

uplatňovaním uvedených kritérií sa 

poplatky za ukončenie hlasových volaní 

v súčasnosti pohybujú v mobilných sieťach 

v rozmedzí od 0,4045 centu EUR za 

minútu do 1,226 EUR za minútu a v 

pevných sieťach v rozmedzí od 0,0430 

centu EUR za minútu do 0,1400 centu 

EUR za minútu na najnižšej miestnej 

úrovni prepojenia (vypočítané ako vážený 

priemer medzi sadzbami v špičke a mimo 

špičky). Rozdiely v sadzbách sú spôsobené 

rôznymi miestnymi podmienkami a 

relatívnymi cenovými štruktúrami 

existujúcimi v súčasnosti, ako aj 

rozdielnym načasovaním modelových 

výpočtov v jednotlivých členských štátoch. 

Okrem toho v pevných sieťach úroveň 

nákladovo efektívnych poplatkov za 

ukončenie takisto závisí od sieťovej vrstvy, 

kde sa služba ukončenia poskytuje. 

poplatky za ukončenie hlasových volaní 

v pevných a mobilných sieťach. 

V počiatočnom delegovanom akte 

potrebnom na tento účel sa stanoví presná 

sadzba, ktorú budú národné regulačné 

orgány uplatňovať. Počiatočná sadzba sa 

bude ďalej aktualizovať. Na základe 

modelov zdola nahor založených len na 

dlhodobých prírastkových nákladoch 

doteraz uplatňovaných národnými 

regulačnými orgánmi a uplatňovaním 

uvedených kritérií sa poplatky za 

ukončenie hlasových volaní v súčasnosti 

pohybujú v mobilných sieťach v rozmedzí 

od 0,4045 centu EUR za minútu do 1,226 

EUR za minútu a v pevných sieťach v 

rozmedzí od 0,0430 centu EUR za minútu 

do 0,1400 centu EUR za minútu na 

najnižšej miestnej úrovni prepojenia 

(vypočítané ako vážený priemer medzi 

sadzbami v špičke a mimo špičky). 

Rozdiely v sadzbách sú spôsobené rôznymi 

miestnymi podmienkami a relatívnymi 

cenovými štruktúrami existujúcimi v 

súčasnosti, ako aj rozdielnym načasovaním 

modelových výpočtov v jednotlivých 

členských štátoch. Okrem toho v pevných 

sieťach úroveň nákladovo efektívnych 

poplatkov za ukončenie takisto závisí od 

sieťovej vrstvy, kde sa služba ukončenia 

poskytuje. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 184 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším operátorom umožňuje 

investovať za ekonomicky racionálnych 

podmienok, čím sa podporuje udržateľná, 

dlhodobá hospodárska súťaž vrátane 

oblastí hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry nemusí byť účinná. Ak 

operátor s významným vplyvom na trhu 

predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia 

povinností na nové prvky siete podľa tejto 

smernice, ktoré budú predmetom 

ďalšieho preskúmania v rámci 

následných analýz trhu. Za predpokladu, 

že sa riadne zohľadnili potenciálne 

pozitívne účinky spoločného investovania 

na veľkoobchodnej a maloobchodnej 

úrovni na hospodársku súťaž, národný 

regulačný orgán môže stále považovať za 

vhodné na základe existujúcej trhovej 

štruktúry a dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri 

neexistencii obchodnej ponuky na daný 

účel, chrániť práva žiadateľov o prístup, 

ktorí sa nezúčastňujú na danej spoločnej 

investícií, prostredníctvom zachovania 

existujúcich prístupových produktov alebo 

- tam, kde sa majú tradičné sieťové prvky 

v dohľadnom čase odstrániť - 

prostredníctvom zavedenia prístupových 

produktov s funkčnosťou porovnateľnou 

s tou, ktorú predtým mala tradičná 

infraštruktúra. 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, môžu dohody o 

spoluinvestovaní ponúkať významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším prevádzkovateľom 

umožňuje investovať za ekonomicky 

racionálnych podmienok, čím sa podporuje 

udržateľná, dlhodobá hospodárska súťaž 

vrátane oblastí hospodárskej súťaže v 

oblasti infraštruktúry nemusí byť účinná. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 184 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším operátorom umožňuje 

investovať za ekonomicky racionálnych 

podmienok, čím sa podporuje udržateľná, 

dlhodobá hospodárska súťaž vrátane 

oblastí hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry nemusí byť účinná. Ak 

operátor s významným vplyvom na trhu 

predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia povinností 

na nové prvky siete podľa tejto smernice, 

ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Za predpokladu, že sa riadne 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán môže stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším prevádzkovateľom 

umožňuje investovať za ekonomicky 

racionálnych podmienok, čím sa podporuje 

udržateľná, dlhodobá hospodárska súťaž 

vrátane oblastí hospodárskej súťaže v 

oblasti infraštruktúry nemusí byť účinná. 

Ak operátor s významným vplyvom na 

trhu predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia povinností 

na nové prvky siete podľa tejto smernice, 

ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Za predpokladu, že sa riadne 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán môže stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 
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práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. Národné regulačné 

orgány stanovia v príslušných členských 

štátoch jasné podmienky pre spoločné 

investície. Spoločné investície musia 

zamedziť konkurenčnému znevýhodneniu 

spoluinvestorov alebo iných podnikov na 

trhu. Spoločné investície zabezpečujú 

otvorený prístup pre všetky podniky, ktoré 

sa na nich chcú zúčastniť. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Regulačné orgány musia stanoviť jasné podmienky pre modely spoločných investícií. 

 

Pozmeňujúci návrh   276 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 184 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším operátorom umožňuje 

investovať za ekonomicky racionálnych 

podmienok, čím sa podporuje udržateľná, 

dlhodobá hospodárska súťaž vrátane 

oblastí hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry nemusí byť účinná. Ak 

operátor s významným vplyvom na trhu 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, by dohody o 

spoluinvestovaní mohli ponúkať 

významné výhody z dôvodu rozdelenia 

nákladov a rizík, čo menším 

prevádzkovateľom umožňuje investovať za 

ekonomicky racionálnych podmienok, čím 

sa podporuje udržateľná, dlhodobá 

hospodárska súťaž vrátane oblastí 

hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry nemusí byť účinná. Ak 
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predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia 

povinností na nové prvky siete podľa tejto 

smernice, ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Za predpokladu, že sa riadne 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán môže stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

prevádzkovateľ s významným vplyvom na 

trhu predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky s veľmi vysokou kapacitou, národný 

regulačný orgán by mal zabezpečiť, aby 

všetky povinnosti na nové prvky siete 

uložené podľa tejto smernice boli 

odôvodnené a proporcionálne a boli 
predmetom ďalšieho preskúmania v rámci 

následných analýz trhu, pokiaľ ide 

o spoločné investície, vyváženosť síl medzi 

investormi a riziko, že takéto dohody by 

mohli posilniť pozíciu významného vplyvu 

na trhu alebo by mohli viesť k vzniku 

situácií značného obmedzenia účinnej 

súťaže. Za predpokladu, že sa riadne 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán by mal stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

rovnocennou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   277 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 184 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším operátorom umožňuje 

investovať za ekonomicky racionálnych 

podmienok, čím sa podporuje udržateľná, 

dlhodobá hospodárska súťaž vrátane 

oblastí hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry nemusí byť účinná. Ak 

operátor s významným vplyvom na trhu 

predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia povinností 

na nové prvky siete podľa tejto smernice, 

ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Za predpokladu, že sa riadne 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán môže stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, je cieľom 

regulačného rámca podporovať modely 

zavádzania s veľmi vysokou kapacitou, 

ktoré a) ponúkajú významné výhody z 

dôvodu rozdelenia nákladov a rizík, čo 

prevádzkovateľom umožňuje investovať za 

ekonomicky racionálnych podmienok, čím 

sa podporuje udržateľná, dlhodobá 

hospodárska súťaž vrátane oblastí 

hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry nemusí byť účinná; a b) 

zohľadňujú rôzne trhové charakteristiky 

a najlepšie postupy na zavádzanie nových 

sieťových prvkov v členských štátoch. Ak 

prevádzkovateľ s významným vplyvom na 

trhu predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie alebo predloží 

veľkoobchodnú ponuku vrátane 

rozdelenia rizika alebo zriadi spoločný 

podnik s jedným alebo viacerými 

podnikmi, ktoré súťažia na 

maloobchodnom alebo veľkoobchodnom 

trhu, za spravodlivých, primeraných a 

nediskriminačných podmienok, ktoré 

významne prispievajú k zavádzaniu sietí s 

veľmi vysokou kapacitou, národný 

regulačný orgán by obvykle mal upustiť od 

uloženia povinností na nové prvky siete 

podľa tejto smernice. Za predpokladu, že 

sa riadne zohľadnili potenciálne pozitívne 

účinky, národný regulačný orgán môže 

stále považovať za vhodné na základe 

existujúcej trhovej štruktúry a dynamiky 

rozvinutých v rámci regulovaných 

veľkoobchodných prístupových 

podmienok, a pri neexistencii obchodnej 

ponuky na daný účel, chrániť práva 
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čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

žiadateľov o prístup, ktorí sa nezúčastňujú 

na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 184 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším operátorom umožňuje 

investovať za ekonomicky racionálnych 

podmienok, čím sa podporuje udržateľná, 

dlhodobá hospodárska súťaž vrátane 

oblastí hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry nemusí byť účinná. Ak 

operátor s významným vplyvom na trhu 

predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia povinností 

na nové prvky siete podľa tejto smernice, 

ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Za predpokladu, že sa riadne 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším prevádzkovateľom 

umožňuje investovať za ekonomicky 

racionálnych podmienok, čím sa podporuje 

udržateľná, dlhodobá hospodárska súťaž 

vrátane oblastí hospodárskej súťaže v 

oblasti infraštruktúry nemusí byť účinná. 

Ak prevádzkovateľ s významným vplyvom 

na trhu predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia povinností 

na nové prvky siete podľa tejto smernice, 

ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Ak sa národný regulačný orgán 



 

AM\1122801SK.docx 147/164 PE602.947v01-00 

 SK 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán môže stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

rozhodne neuložiť povinnosti, musí 

zabezpečiť, aby tým neboli ovplyvnené 

hospodárska súťaž a prístup na trh. Za 

predpokladu, že sa riadne zohľadnili 

potenciálne pozitívne účinky spoločného 

investovania na veľkoobchodnej a 

maloobchodnej úrovni na hospodársku 

súťaž, národný regulačný orgán môže stále 

považovať za vhodné na základe 

existujúcej trhovej štruktúry a dynamiky 

rozvinutých v rámci regulovaných 

veľkoobchodných prístupových 

podmienok, a pri neexistencii obchodnej 

ponuky na daný účel, chrániť práva 

žiadateľov o prístup, ktorí sa nezúčastňujú 

na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 184 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším operátorom umožňuje 

investovať za ekonomicky racionálnych 

podmienok, čím sa podporuje udržateľná, 

dlhodobá hospodárska súťaž vrátane 

oblastí hospodárskej súťaže v oblasti 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším prevádzkovateľom 

umožňuje investovať za ekonomicky 

racionálnych podmienok, čím sa podporuje 

udržateľná, dlhodobá hospodárska súťaž 

vrátane oblastí hospodárskej súťaže v 
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infraštruktúry nemusí byť účinná. Ak 

operátor s významným vplyvom na trhu 

predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia povinností 

na nové prvky siete podľa tejto smernice, 

ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Za predpokladu, že sa riadne 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán môže stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

oblasti infraštruktúry nemusí byť účinná. 

Ak prevádzkovateľ s významným vplyvom 

na trhu predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, a túto ponuku prijme 

spoluinvestor a dohodnú sa, alebo keď 

rovnaké výsledky dosiahli obchodné 

dohody o prístupe na základe rovnakých 

podmienok, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia povinností 

na nové prvky siete podľa tejto smernice, 

ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Za predpokladu, že sa riadne 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán môže stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 184 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším operátorom umožňuje 

investovať za ekonomicky racionálnych 

podmienok, čím sa podporuje udržateľná, 

dlhodobá hospodárska súťaž vrátane 

oblastí hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry nemusí byť účinná. Ak 

operátor s významným vplyvom na trhu 

predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia povinností 

na nové prvky siete podľa tejto smernice, 

ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Za predpokladu, že sa riadne 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán môže stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším prevádzkovateľom 

umožňuje investovať za ekonomicky 

racionálnych podmienok, čím sa podporuje 

udržateľná, dlhodobá hospodárska súťaž 

vrátane oblastí hospodárskej súťaže v 

oblasti infraštruktúry nemusí byť účinná. 

Ak sa pre spoluinvestovanie do nových 

sieťových prvkov použijú otvorené výzvy 

na predkladanie návrhov, ktoré zverejnil 

prevádzkovateľ s významným vplyvom na 

trhu za spravodlivých, primeraných 

a nediskriminačných podmienok, alebo ak 

sa použijú iné investičné modely, ktoré 

rovnako prispievajú k zavádzaniu sietí s 

veľmi vysokou kapacitou, národný 

regulačný orgán by obvykle mal upustiť od 

uloženia povinností na nové prvky siete 

podľa tejto smernice, ktoré budú 

predmetom ďalšieho preskúmania v rámci 

následných analýz trhu. Za predpokladu, že 

sa riadne zohľadnili potenciálne pozitívne 

účinky spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán môže stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 
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Or. de 

Odôvodnenie 

Skutočné využitie investícií, ktoré podporujú hospodársku súťaž, by malo byť podnetom na 

dereguláciu, keďže podpora rozšírenia infraštruktúry založeného na hospodárskej súťaži sa 

musí uprednostniť pred reguláciou trhu. Pri posudzovaní by sa preto mali rovnako zohľadniť 

všetky investičné modely, ktoré podporujú udržateľnú hospodársku súťaž. 

 

Pozmeňujúci návrh   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 184 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším operátorom umožňuje 

investovať za ekonomicky racionálnych 

podmienok, čím sa podporuje udržateľná, 

dlhodobá hospodárska súťaž vrátane 

oblastí hospodárskej súťaže v oblasti 

infraštruktúry nemusí byť účinná. Ak 

operátor s významným vplyvom na trhu 

predloží verejnú výzvu na 

spoluinvestovanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok, pokiaľ ide o nové sieťové 

prvky, ktoré významne prispievajú k 

zavádzaniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, národný regulačný orgán by 

obvykle mal upustiť od uloženia povinností 

na nové prvky siete podľa tejto smernice, 

ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Za predpokladu, že sa riadne 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

(184) Vzhľadom na súčasnú neistotu 

týkajúcu sa miery uspokojenia dopytu po 

širokopásmových službách s veľmi 

vysokou kapacitou, ako aj všeobecné 

úspory z rozsahu a hustoty, ponúkajú 

dohody o spoluinvestovaní významné 

výhody z dôvodu rozdelenia nákladov 

a rizík, čo menším prevádzkovateľom 

umožňuje investovať za ekonomicky 

racionálnych podmienok, čím sa podporuje 

udržateľná, dlhodobá hospodárska súťaž 

vrátane oblastí hospodárskej súťaže v 

oblasti infraštruktúry nemusí byť účinná. 

Ak prevádzkovateľ s významným vplyvom 

na trhu uzavrie dohodu o spoluinvestovaní 

za spravodlivých, primeraných a 

nediskriminačných podmienok, pokiaľ ide 

o nové sieťové prvky, ktoré významne 

prispievajú k zavádzaniu sietí s veľmi 

vysokou kapacitou, národný regulačný 

orgán by obvykle mal upustiť od uloženia 

povinností na nové prvky siete podľa tejto 

smernice, ktoré budú predmetom ďalšieho 

preskúmania v rámci následných analýz 

trhu. Za predpokladu, že sa riadne 

zohľadnili potenciálne pozitívne účinky 

spoločného investovania na 

veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni 

na hospodársku súťaž, národný regulačný 

orgán môže stále považovať za vhodné na 
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orgán môže stále považovať za vhodné na 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

základe existujúcej trhovej štruktúry a 

dynamiky rozvinutých v rámci 

regulovaných veľkoobchodných 

prístupových podmienok, a pri neexistencii 

obchodnej ponuky na daný účel, chrániť 

práva žiadateľov o prístup, ktorí sa 

nezúčastňujú na danej spoločnej investícií, 

prostredníctvom zachovania existujúcich 

prístupových produktov alebo - tam, kde sa 

majú tradičné sieťové prvky v dohľadnom 

čase odstrániť - prostredníctvom zavedenia 

prístupových produktov s funkčnosťou 

porovnateľnou s tou, ktorú predtým mala 

tradičná infraštruktúra. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   282 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 190 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(190) Vlastníci sietí, ktorí nevykonávajú 

činnosti maloobchodného trhu a ktorých 

obchodný model je preto obmedzený na 

poskytovanie veľkoobchodných služieb 

druhým, môžu byť užitoční pri vytvorení 

prosperujúceho veľkoobchodného trhu s 

pozitívnymi účinkami pre maloobchodnú 

hospodársku súťaž na odberateľskom trhu. 

Okrem toho, ich obchodný model môže 

byť príťažlivý pre potenciálnych 

finančných investorov do stabilnejších 

aktív infraštruktúry s dlhodobejšími 

vyhliadkami na zavádzanie sietí s veľmi 

vysokou kapacitou. Napriek tomu však 

prítomnosť výlučne veľkoobchodného 

operátora nutne nevedie k účinným 

konkurenčným maloobchodným trhom, a 

výlučne veľkoobchodní operátori môžu 

byť na trhoch s konkrétnym produktom 

alebo na geografických trhoch 

(190) Vlastníci sietí, ktorí nevykonávajú 

činnosti maloobchodného trhu a ktorých 

obchodný model je preto obmedzený na 

poskytovanie veľkoobchodných služieb 

druhým, môžu byť užitoční pri vytvorení 

prosperujúceho veľkoobchodného trhu s 

pozitívnymi účinkami pre maloobchodnú 

hospodársku súťaž na odberateľskom trhu. 

Okrem toho, ich obchodný model môže 

byť príťažlivý pre potenciálnych 

finančných investorov do stabilnejších 

aktív infraštruktúry s dlhodobejšími 

vyhliadkami na zavádzanie sietí s veľmi 

vysokou kapacitou. Tieto modely by sa 

preto mali podporovať a povzbudzovať. 

V tejto kategórii vlastníkov sietí by nemali 

byť zahrnuté podniky, ktoré boli buď 

funkčne oddelené, alebo dobrovoľne 

oddelené, lebo stimuly a zvyšné väzby so 

zákazníkmi môžu stále spôsobovať obavy 
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identifikovaní ako operátori s významných 

vplyvom na trhu. Riziká hospodárskej 

súťaže vyplývajúce zo správania 

prevádzkovateľov uplatňujúcich výlučne 

veľkoobchodné obchodné modely by mohli 

byť nižšie ako v prípade vertikálne 

integrovaných operátorov, za predpokladu, 

že výlučne veľkoobchodný model je 

ojedinelý a neexistujú žiadne stimuly na 

diskrimináciu medzi poskytovateľmi na 

odberateľskom trhu. Regulačná odpoveď 

by preto mala byť úmerne menej 

narúšajúca. Na druhej strane národné 

regulačné orgány musia byť schopné 

zasiahnuť v prípade, že nastanú problémy 

v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré 

poškodzujú koncových používateľov. 

týkajúce sa hospodárskej súťaže. Napriek 

tomu však prítomnosť výlučne 

veľkoobchodného prevádzkovateľa nutne 

nevedie k účinným konkurenčným 

maloobchodným trhom, a výlučne 

veľkoobchodní prevádzkovatelia môžu byť 

na trhoch s konkrétnym produktom alebo 

na geografických trhoch identifikovaní ako 

prevádzkovatelia s významných vplyvom 

na trhu. Riziká hospodárskej súťaže 

vyplývajúce zo správania 

prevádzkovateľov uplatňujúcich výlučne 

veľkoobchodné obchodné modely by mohli 

byť nižšie ako v prípade vertikálne 

integrovaných prevádzkovateľov, za 

predpokladu, že výlučne veľkoobchodný 

model je ojedinelý a neexistujú žiadne 

stimuly na diskrimináciu medzi 

poskytovateľmi na odberateľskom trhu. 

Regulačná odpoveď by preto mala byť 

úmerne menej narúšajúca. Na druhej strane 

národné regulačné orgány musia byť 

schopné zasiahnuť v prípade, že nastanú 

problémy v oblasti hospodárskej súťaže, 

ktoré poškodzujú koncových používateľov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 190 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(190) Vlastníci sietí, ktorí nevykonávajú 

činnosti maloobchodného trhu a ktorých 

obchodný model je preto obmedzený na 

poskytovanie veľkoobchodných služieb 

druhým, môžu byť užitoční pri vytvorení 

(190) Vlastníci sietí, ktorí nevykonávajú 

činnosti maloobchodného trhu a ktorých 

obchodný model je preto obmedzený na 

poskytovanie veľkoobchodných služieb 

druhým, môžu byť užitoční pri vytvorení 
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prosperujúceho veľkoobchodného trhu s 

pozitívnymi účinkami pre maloobchodnú 

hospodársku súťaž na odberateľskom trhu. 

Okrem toho, ich obchodný model môže 

byť príťažlivý pre potenciálnych 

finančných investorov do stabilnejších 

aktív infraštruktúry s dlhodobejšími 

vyhliadkami na zavádzanie sietí s veľmi 

vysokou kapacitou. Napriek tomu však 

prítomnosť výlučne veľkoobchodného 

operátora nutne nevedie k účinným 

konkurenčným maloobchodným trhom, a 

výlučne veľkoobchodní operátori môžu 

byť na trhoch s konkrétnym produktom 

alebo na geografických trhoch 

identifikovaní ako operátori s významných 

vplyvom na trhu. Riziká hospodárskej 

súťaže vyplývajúce zo správania 

prevádzkovateľov uplatňujúcich výlučne 

veľkoobchodné obchodné modely by mohli 

byť nižšie ako v prípade vertikálne 

integrovaných operátorov, za predpokladu, 

že výlučne veľkoobchodný model je 

ojedinelý a neexistujú žiadne stimuly na 

diskrimináciu medzi poskytovateľmi na 

odberateľskom trhu. Regulačná odpoveď 

by preto mala byť úmerne menej 

narúšajúca. Na druhej strane národné 

regulačné orgány musia byť schopné 

zasiahnuť v prípade, že nastanú problémy 

v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré 

poškodzujú koncových používateľov. 

prosperujúceho veľkoobchodného trhu s 

pozitívnymi účinkami pre maloobchodnú 

hospodársku súťaž na odberateľskom trhu. 

Napriek tomu však prítomnosť výlučne 

veľkoobchodného prevádzkovateľa nutne 

nevedie k účinným konkurenčným 

maloobchodným trhom, a výlučne 

veľkoobchodní prevádzkovatelia môžu byť 

na trhoch s konkrétnym produktom alebo 

na geografických trhoch identifikovaní ako 

prevádzkovatelia s významných vplyvom 

na trhu. Riziká hospodárskej súťaže 

vyplývajúce zo správania 

prevádzkovateľov uplatňujúcich výlučne 

veľkoobchodné obchodné modely by mohli 

byť nižšie ako v prípade vertikálne 

integrovaných prevádzkovateľov, za 

predpokladu, že výlučne veľkoobchodný 

model je ojedinelý a neexistujú žiadne 

stimuly na diskrimináciu medzi 

poskytovateľmi na odberateľskom trhu. 

Regulačná odpoveď by preto mala byť 

úmerne menej narúšajúca. Na druhej strane 

národné regulačné orgány musia byť 

schopné zasiahnuť v prípade, že nastanú 

problémy v oblasti hospodárskej súťaže, 

ktoré poškodzujú koncových používateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   284 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 191 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(191) Na uľahčenie prechodu z 

tradičných metalických sietí na siete 

budúcej generácie, čo je v záujme 

(191) Na uľahčenie prechodu z 

tradičných metalických sietí na siete 

budúcej generácie, čo je v záujme 
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koncových používateľov, by národné 

regulačné orgány mali byť schopné 

monitorovať vlastné iniciatívy sieťových 

operátorov v tejto oblasti a v prípade 

potreby stanoviť primeraný proces 

prechodu, napríklad prostredníctvom 

predchádzajúceho upozornenia, 

transparentnosti a prijateľných 

porovnateľných prístupových produktov, 

keď je jasne preukázané, že vlastník siete 

má v pláne a je pripravený vypnúť 

metalickú sieť. S cieľom zabrániť 

neodôvodneným zdržaniam pri prechode 

by národné regulačné orgány mali mať 

právomoc zrušiť povinnosti prístupu 

týkajúce sa metalickej siete po tom, ako 

bol stanovený primeraný postup prechodu. 

koncových používateľov, by národné 

regulačné orgány mali byť schopné 

monitorovať vlastné iniciatívy 

prevádzkovateľov sietí v tejto oblasti a v 

prípade potreby stanoviť primeraný proces 

prechodu, napríklad prostredníctvom 

predchádzajúceho upozornenia, v ktorom 

stanovia konkrétnu lehotu, 
transparentnosti a prijateľných 

rovnocenných prístupových produktov, 

keď je jasne preukázané, že vlastník siete 

má v pláne a je pripravený vypnúť 

metalickú sieť. S cieľom zabrániť 

neodôvodneným zdržaniam pri prechode 

by národné regulačné orgány mali mať 

právomoc zrušiť povinnosti prístupu 

týkajúce sa metalickej siete po tom, ako 

bol stanovený primeraný postup prechodu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   285 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 223 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(223) s cieľom účinne podporiť voľný 

pohyb tovaru, služieb a osôb v Únii by 

malo byť možné používať určité 

vnútroštátne číslovacie zdroje, najmä určité 

negeografické čísla, extrateritoriálnym 

spôsobom, teda mimo územia 

prideľujúceho členského štátu na celom 

území Únie. Vzhľadom na značné riziko 

podvodov, pokiaľ ide o interpersonálnu 

komunikáciu, by sa takéto extraterestriálne 

používanie malo pre elektronické 

komunikačné služby povoliť s výnimkou 

(223) s cieľom účinne podporiť voľný 

pohyb tovaru, služieb a osôb v Únii by 

malo byť možné používať určité 

vnútroštátne číslovacie zdroje, najmä určité 

negeografické čísla, extrateritoriálnym 

spôsobom, teda mimo územia 

prideľujúceho členského štátu na celom 

území Únie. Vzhľadom na značné riziko 

podvodov, pokiaľ ide o interpersonálnu 

komunikáciu, by sa takéto extraterestriálne 

používanie malo pre elektronické 

komunikačné služby povoliť s výnimkou 
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interpersonálnych komunikačných služieb. 

Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 

aby sa relevantné vnútroštátne právne 

predpisy, a to najmä pravidlá na ochranu 

spotrebiteľov a ďalšie pravidlá týkajúce sa 

používania čísel, uplatňovali nezávisle od 

členského štátu, v ktorom boli práva na 

používanie čísel udelené. To by malo 

znamenať, že národné regulačné alebo iné 

príslušné orgány tých členských štátov, v 

ktorých sa číslo používa, sú oprávnené 

uplatňovať svoje vnútroštátne právne 

predpisy na podnik, ktorému bolo číslo 

pridelené. Navyše národné regulačné 

orgány daných členských štátov by mali 

mať možnosť požiadať o podporu 

národného regulačného orgánu 

zodpovedného za prideľovanie čísel 

s cieľom pomôcť im pri presadzovaní 

dodržiavania pravidiel platných v daných 

členských štátoch, v ktorých sa dané číslo 

používa. Tieto podporné opatrenia by mali 

zahŕňať odrádzajúce sankcie, ako napr. 

odňatie práva na extrateritoriálne 

používanie čísel pridelených príslušnému 

podniku, najmä v prípade vážneho 

porušenia. Požiadavky týkajúce sa 

extrateritoriálneho používania by nemali 

mať vplyv na právomoci členských štátov 

zablokovať v jednotlivých prípadoch 

prístup k číslam alebo službám, v prípade, 

že je to z dôvodu podvodu alebo zneužitia 

opodstatnené. Extrateritoriálne používanie 

čísel by nemalo mať vplyv na pravidlá 

Únie týkajúce sa poskytovania 

roamingových služieb vrátane tých, ktoré 

súvisia s predchádzaním neobvyklému 

používaniu alebo zneužívaniu 

roamingových služieb, ktoré podliehajú 

regulácii maloobchodných cien a ktoré 

využívajú regulované veľkoobchodné 

roamingové sadzby. Členské štáty by mali 

mať aj naďalej možnosť uzatvárať s tretími 

krajinami osobitné dohody o 

exteritoriálnom používaní číslovacích 

zdrojov. 

interpersonálnych komunikačných služieb. 

Členské štáty by preto mali zabezpečiť, 

aby sa relevantné vnútroštátne právne 

predpisy, a to najmä pravidlá na ochranu 

spotrebiteľov a ďalšie pravidlá týkajúce sa 

používania čísel, uplatňovali nezávisle od 

členského štátu, v ktorom boli práva na 

používanie čísel udelené. To by malo 

znamenať, že národné regulačné alebo iné 

príslušné orgány tých členských štátov, v 

ktorých sa číslo používa, sú oprávnené 

uplatňovať svoje vnútroštátne právne 

predpisy na podnik, ktorému bolo číslo 

pridelené. Navyše národné regulačné 

orgány daných členských štátov by mali 

mať možnosť požiadať o podporu 

národného regulačného orgánu 

zodpovedného za prideľovanie čísel 

s cieľom pomôcť im pri presadzovaní 

dodržiavania pravidiel platných v daných 

členských štátoch, v ktorých sa dané číslo 

používa. Tieto podporné opatrenia by mali 

zahŕňať odrádzajúce sankcie, ako napr. 

odňatie práva na extrateritoriálne 

používanie čísel pridelených príslušnému 

podniku, najmä v prípade vážneho 

porušenia. Členské štáty by preto nemali 

ukladať ďalšie požiadavky týkajúce sa 

extrateritoriálneho používania týchto čísel, 

lebo by tým bolo obmedzené cezhraničné 

používanie a vznikla by prekážka 

vnútornému trhu, bez toho, aby boli 

dotknuté právomoci členských štátov 

zablokovať v jednotlivých prípadoch 

prístup k číslam alebo službám, v prípade, 

že je to z dôvodu podvodu alebo zneužitia 

opodstatnené. Extrateritoriálne používanie 

čísel by nemalo mať vplyv na pravidlá 

Únie týkajúce sa poskytovania 

roamingových služieb vrátane tých, ktoré 

súvisia s predchádzaním neobvyklému 

používaniu alebo zneužívaniu 

roamingových služieb, ktoré podliehajú 

regulácii maloobchodných cien a ktoré 

využívajú regulované veľkoobchodné 

roamingové sadzby. Členské štáty by mali 

mať aj naďalej možnosť uzatvárať s tretími 

krajinami osobitné dohody o 
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exteritoriálnom používaní číslovacích 

zdrojov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku potrebný 

z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 246 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(246) Akékoľvek zmeny zmluvných 

podmienok uložené poskytovateľmi 

verejne dostupných elektronických 

komunikačných služieb iných ako 

interpersonálne komunikačné služby bez 

číslovania, na úkor používateľa, napríklad 

čo sa týka poplatkov, sadzieb, obmedzení 

objemu dát, rýchlostí prenosu dát, pokrytia 

alebo spracúvania osobných údajov, by sa 

mali považovať za zmeny, ktoré sú pre 

konečného používateľa dôvodom na 

vypovedanie zmluvy bez toho, aby im 

vznikli akékoľvek náklady, aj keď sú 

spojené s niektorými pozitívnymi 

zmenami. 

(246) Akékoľvek zmeny zmluvných 

podmienok navrhnuté poskytovateľmi 

verejne dostupných elektronických 

komunikačných služieb iných ako 

interpersonálne komunikačné služby bez 

číslovania, na úkor používateľa, napríklad 

čo sa týka poplatkov, sadzieb, obmedzení 

objemu dát, rýchlostí prenosu dát, pokrytia 

alebo spracúvania osobných údajov, by sa 

mali považovať za zmeny, ktoré sú pre 

konečného používateľa dôvodom na 

vypovedanie zmluvy bez toho, aby im 

vznikli akékoľvek náklady, aj keď sú 

spojené s niektorými pozitívnymi 

zmenami. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 254 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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(254) V súlade s cieľmi Charty 

základných práv Európskej únie 

a Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím by regulačný 

rámec mal zabezpečiť, aby všetci 

používatelia vrátane koncových 

používateľov so zdravotným postihnutím, 

starších osôb a užívateľov s osobitnými 

sociálnymi potrebami mali jednoduchý 

prístup k veľmi kvalitným a cenovo 

dostupným službám. Vyhlásenie 22 

pripojené k záverečnému aktu 

Amsterdamskej zmluvy ustanovuje, že pri 

vypracúvaní opatrení podľa článku 114 

ZFEÚ, inštitúcie Únie zohľadňujú potreby 

osôb so zdravotným postihnutím. 

(254) V súlade s cieľmi Charty 

základných práv Európskej únie 

a Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím by regulačný 

rámec mal zabezpečiť, aby všetci 

používatelia vrátane koncových 

používateľov so zdravotným postihnutím, 

starších osôb a používateľov s osobitnými 

sociálnymi potrebami bez ohľadu na ich 

miesto pobytu v Únii mali jednoduchý 

prístup k veľmi kvalitným a cenovo 

dostupným službám. Vyhlásenie 22 

pripojené k záverečnému aktu 

Amsterdamskej zmluvy ustanovuje, že pri 

vypracúvaní opatrení podľa článku 114 

ZFEÚ, inštitúcie Únie zohľadňujú potreby 

osôb so zdravotným postihnutím. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 259 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(259) Informácie o polohe volajúceho 

zlepšujú úroveň ochrany a bezpečnosti 

koncových používateľov a pomáhajú 

tiesňovým službám pri plnení ich 

povinností za predpokladu, že 

presmerovanie tiesňovej komunikácie a 

súvisiacich údajov na príslušné tiesňové 

služby je zaručené vnútroštátnym 

systémom najvhodnejších stredísk 

tiesňového volania. Príjem a používanie 

informácií o polohe volajúceho by mali 

rešpektovať príslušné právne predpisy Únie 

týkajúce sa spracovávania osobných 

údajov. Podniky, ktoré poskytujú polohu 

získanú zo siete by mali sprístupniť 

informácie o polohe volajúceho tiesňovým 

službám, a to okamžite po tom, ako sa 

volanie dostane k uvedenej službe, bez 

(259) Informácie o polohe volajúceho 

zlepšujú úroveň ochrany a bezpečnosti 

koncových používateľov a pomáhajú 

tiesňovým službám pri plnení ich 

povinností za predpokladu, že 

presmerovanie tiesňovej komunikácie a 

súvisiacich údajov na príslušné tiesňové 

služby je zaručené vnútroštátnym 

systémom najvhodnejších stredísk 

tiesňového volania. Príjem a používanie 

informácií o polohe volajúceho by mali 

rešpektovať príslušné právne predpisy Únie 

týkajúce sa spracovávania osobných 

údajov. Podniky, ktoré poskytujú polohu 

získanú zo siete by mali sprístupniť 

informácie o polohe volajúceho tiesňovým 

službám, a to okamžite po tom, ako sa 

volanie dostane k uvedenej službe, bez 
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ohľadu na použitú technológiu. 

Lokalizačné technológie získané vďaka 

polohe telefónu sa ukázali byť oveľa 

presnejšie a nákladovo efektívne vzhľadom 

na dostupnosť údajov poskytnutých 

satelitnými systémami Galileo a EGNOS a 

inými globálnymi navigačnými satelitnými 

systémami a údajmi WI-FI. Preto by 

informácie o polohe volajúceho získané 

vďaka polohe telefónu mali dopĺňať 

informácie o polohe získané zo siete, aj 

keď poloha volajúceho získaná vďaka 

polohe telefónu môže byť dostupná len 

potom, ako sa začne tiesňová komunikácia. 

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich 

najvhodnejšie strediská tiesňového volania 

dokázali získavať a spravovať dostupné 

informácie o polohe volajúceho. Zistenie a 

prenos informácií o polohe volajúceho by 

mali byť bezplatné pre koncového 

používateľa a orgán, ktorý zasahuje v 

prípade tiesňovej komunikácie bez ohľadu 

na prostriedok zistenia, napríklad 

prostredníctvom telefónu alebo siete alebo 

prostriedkov prenosu, ako sú hlasový 

kanál, SMS alebo prostriedky prenosu 

založené na internetovom protokole. 

ohľadu na použitú technológiu. 

Lokalizačné technológie získané vďaka 

polohe telefónu sa ukázali byť oveľa 

presnejšie a nákladovo efektívne vzhľadom 

na dostupnosť údajov poskytnutých 

satelitnými systémami Galileo a EGNOS a 

inými globálnymi navigačnými satelitnými 

systémami a údajmi WI-FI. Preto by 

informácie o polohe volajúceho získané 

vďaka polohe telefónu mali dopĺňať 

informácie o polohe získané zo siete, aj 

keď poloha volajúceho získaná vďaka 

polohe telefónu môže byť dostupná len 

potom, ako sa začne tiesňová komunikácia. 

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich 

najvhodnejšie strediská tiesňového volania 

dokázali získavať a spravovať dostupné 

informácie o polohe volajúceho. Zistenie a 

prenos informácií o polohe volajúceho by 

mali byť, keď to je uskutočniteľné, 

bezplatné pre koncového používateľa a 

orgán, ktorý zasahuje v prípade tiesňovej 

komunikácie bez ohľadu na prostriedok 

zistenia, napríklad prostredníctvom 

telefónu alebo siete alebo prostriedkov 

prenosu, ako sú hlasový kanál, SMS alebo 

prostriedky prenosu založené na 

internetovom protokole. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 265 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(265) Koncoví používatelia by mali mať 

zaručenú interoperabilitu celého vybavenia 

predávaného v Únii, ktoré slúži na príjem 

digitálnej televízie. Členské štáty by mali 

mať možnosť vyžadovať minimálne 

harmonizované normy pre také vybavenie. 

Také normy by sa mohli z času na čas 

(265) Koncoví používatelia by mali mať 

zaručenú interoperabilitu celého vybavenia 

predávaného v Únii, ktoré slúži na príjem 

rozhlasu a digitálnej televízie. Členské 

štáty by mali mať možnosť vyžadovať 

minimálne harmonizované normy pre také 

vybavenie. Také normy by sa mohli z času 
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upravovať na základe technologického 

rozvoja a vývoja trhu. 

na čas upravovať na základe 

technologického rozvoja a vývoja trhu. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   290 

Pervenche Berès 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 266a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (266as) V záujme toho, aby 

poslucháči mohli rozhlasové služby 

využívať v celej Európe bez ohľadu na 

vysielacie normy používané v jednotlivých 

členských štátoch, rozhlasové prijímače 

vrátane autorádií by mali vedieť prijímať 

analógové a digitálne a/alebo IP služby. 

Tým sa zabezpečí pokračovanie 

interoperability v digitálnom veku, ktorá 

je v súčasnosti založená na vysielaní VKV. 

Zlepší sa tým tiež verejná bezpečnosť, 

lebo poslucháči budú môcť núdzové 

informácie prijímať bez ohľadu na 

použitú technológiu, či už doma, alebo 

v aute, ako aj dopravné informácie pri 

cestovaní v Únii. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 269 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(269) Členské štáty by mali mať možnosť 

uložiť primerané povinnosti podnikom 

v rámci ich jurisdikcie v záujme 

legitímnych verejných politických úvah, 

(269) Členské štáty by mali mať možnosť 

uložiť primerané a transparentné 

povinnosti podnikom v rámci ich 

jurisdikcie v záujme legitímnych verejných 
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no také povinnosti by sa mali ukladať len 

vtedy, keď sú potrebné na splnenie cieľov 

všeobecného záujmu jasne vymedzených 

členskými štátmi v súlade s právom Únie 

a mali by byť proporcionálne 

a transparentné. Povinnosti „prenosu“ sa 

môžu uplatňovať na špecifikované rádiové 

a televízne vysielacie kanály a doplnkové 

služby dodávané konkrétnym 

poskytovateľom mediálnych služieb. 

Povinnosti uložené členskými štátmi by 

mali byť primerané, pretože by mali byť 

proporcionálne a transparentné na základe 

jasne vymedzených cieľov všeobecného 

záujmu a mohli by prípadne zahŕňať 

primeranú úhradu. Členské štáty by mali 

uviesť objektívne odôvodnenie povinností 

„prenosu“, ktoré ukladajú vo svojom 

vnútroštátnom právnom poriadku, aby sa 

zaistilo, že tieto povinnosti sa 

transparentne, úmerne a jasne vymedzia. 

Povinnosti by sa mali navrhnúť tak, aby 

dostatočne motivovali k efektívnemu 

investovaniu do infraštruktúry. Povinnosti 

by mali podliehať pravidelnému 

preskúmaniu aspoň každých päť rokov, aby 

zodpovedali aktuálnemu vývoju 

technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 

budú aj naďalej zodpovedať cieľom, ktoré 

sa majú dosiahnuť. Povinnosti by mohli 

prípadne zahŕňať primeranú úhradu. 

politických úvah na splnenie cieľov 

všeobecného záujmu jasne vymedzených 

členskými štátmi v súlade s právom Únie. 

Povinnosti „prenosu“ sa môžu uplatňovať 

na špecifikované rozhlasové vysielacie 

kanály, audiovizuálne mediálne služby a 

doplnkové služby dodávané konkrétnym 

poskytovateľom mediálnych služieb. 

Povinnosti uložené členskými štátmi by 

mali byť primerané, pretože by mali byť 

proporcionálne a transparentné na základe 

jasne vymedzených cieľov všeobecného 

záujmu, ako sú pluralita médií a kultúrna 

rozmanitosť. Tieto požiadavky by mali 

zahŕňať kvalitný príjem špecifikovaných 

služieb. Členské štáty by mali uviesť 

objektívne odôvodnenie povinností 

„prenosu“, ktoré ukladajú vo svojom 

vnútroštátnom právnom poriadku, aby sa 

zaistilo, že tieto povinnosti sa 

transparentne, úmerne a jasne vymedzia. 

Povinnosti by mali podliehať pravidelnému 

preskúmaniu aspoň každých päť rokov, aby 

zodpovedali aktuálnemu vývoju 

technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 

budú aj naďalej zodpovedať cieľom, ktoré 

sa majú dosiahnuť. Povinnosti by mohli 

prípadne zahŕňať primeranú úhradu. 

Povinnosti „prenosu“ musia byť 

stanovené nezávisle a nijak nesmú 

narušiť právo nositeľov autorských práv 

a práv súvisiacich s autorským právom na 

spravodlivú odmenu za používanie ich 

chránených diel v príslušnej sieti. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 270 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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(270) Siete používané na šírenie 

rádiového alebo televízneho vysielania pre 

verejnosť zahŕňajú káblové, IPTV satelitné 

a zemské vysielacie siete. Mohli by 

zahŕňať aj iné siete v rozsahu, v akom 

značný počet koncových užívateľov 

používa také siete ako svoje základné 

prostriedky na príjem rádiového 

a televízneho vysielania. Také povinnosti 

„prenosu“ môžu zahŕňať prenos služieb 

špecificky určených na umožnenie prístupu 

pre používateľov so zdravotným 

postihnutím. Preto medzi doplnkové služby 

patria okrem iného služby zamerané na 

zlepšenie prístupu koncovým 

používateľom so zdravotným postihnutím, 

ako napríklad videotextová služba, 

titulková služba, zvukový opis a 

posunková reč. Vzhľadom na rastúce 

poskytovanie a prijímanie služieb 

hybridnej televízie a stály význam 

elektronických programových sprievodcov 

slúžiacich na výber používateľov, môže 

byť prenos údajov súvisiacich s 

programom podporujúcich tieto funkcie 

zahrnutý do povinností „prenosu“. 

(270) Povinnosti „prenosu“ by sa mali 

uplatňovať technologicky neutrálnym 

spôsobom, pričom treba zohľadniť 

pokračujúce zmeny systémov distribúcie 

médií a spotrebiteľských trendov. 

Elektronické komunikačné siete a služby 

používané na šírenie rozhlasových 

vysielacích alebo audiovizuálnych 

mediálnych služieb pre verejnosť zahŕňajú 

káblové, IPTV satelitné a zemské 

vysielacie siete. Mohli by zahŕňať aj iné 

siete a služby v rozsahu, v akom ich 

značný počet koncových používateľov 

používa na príjem rozhlasového vysielania 

a audiovizuálnych mediálnych služieb. 

V relevantných kritériách na posúdenie 

pojmu „značný počet koncových 

používateľov“ v tejto súvislosti by sa 

medzi iným mohol zohľadniť 

technologický vývoj a spotrebiteľské 

trendy špecifických skupín koncových 

používateľov. Také povinnosti „prenosu“ 

môžu zahŕňať prenos služieb špecificky 

určených na umožnenie prístupu pre 

používateľov so zdravotným postihnutím. 

Preto medzi doplnkové služby patria okrem 

iného služby zamerané na zlepšenie 

prístupu koncovým používateľom so 

zdravotným postihnutím, ako napríklad 

videotextová služba, titulková služba, 

zvukový opis a posunková reč. Vzhľadom 

na rastúce poskytovanie a prijímanie 

služieb hybridnej televízie a stály význam 

elektronických programových sprievodcov 

slúžiacich na výber používateľov, môže 

byť prenos údajov súvisiacich s 

programom podporujúcich tieto funkcie 

zahrnutý do povinností „prenosu“. 

Povinnosti „prenosu“ by mali umožňovať 

prístup koncových používateľov 

k službám hybridnej televízie, ktoré môžu 

zahŕňať audiovizuálne mediálne služby, 

rozhlasové a zvukové služby a interaktívne 

služby ponúkajúce aplikácie, hry, 

možnosti hlasovania, klipy, text, obrázky, 

ilustrácie a grafiku. 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   293 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 270 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(270) Siete používané na šírenie 

rádiového alebo televízneho vysielania pre 

verejnosť zahŕňajú káblové, IPTV satelitné 

a zemské vysielacie siete. Mohli by 

zahŕňať aj iné siete v rozsahu, v akom 

značný počet koncových užívateľov 

používa také siete ako svoje základné 

prostriedky na príjem rádiového 

a televízneho vysielania. Také povinnosti 

„prenosu“ môžu zahŕňať prenos služieb 

špecificky určených na umožnenie prístupu 

pre používateľov so zdravotným 

postihnutím. Preto medzi doplnkové služby 

patria okrem iného služby zamerané na 

zlepšenie prístupu koncovým 

používateľom so zdravotným postihnutím, 

ako napríklad videotextová služba, 

titulková služba, zvukový opis a 

posunková reč. Vzhľadom na rastúce 

poskytovanie a prijímanie služieb 

hybridnej televízie a stály význam 

elektronických programových sprievodcov 

slúžiacich na výber používateľov, môže 

byť prenos údajov súvisiacich s 

programom podporujúcich tieto funkcie 

zahrnutý do povinností „prenosu“. 

(270) Povinnosti „prenosu“ by sa mali 

uplatňovať technologicky neutrálnym 

spôsobom, pričom treba zohľadniť 

pokračujúce zmeny systémov distribúcie 

médií a spotrebiteľských trendov. 

Elektronické komunikačné siete 
používané na šírenie rozhlasových alebo 

audiovizuálnych mediálnych služieb pre 

verejnosť zahŕňajú káblové, IPTV satelitné 

a zemské vysielacie siete. Mohli by 

zahŕňať aj iné siete a služby v rozsahu, 

v akom ich značný počet koncových 

používateľov používa na príjem 

rozhlasových a audiovizuálnych 

mediálnych služieb. V relevantných 

kritériách na posúdenie pojmu „značný 

počet koncových používateľov“ v tejto 

súvislosti sa môže medzi iným zohľadniť 

vývoj technologických a spotrebiteľských 

trendov špecifických skupín koncových 

používateľov. Také povinnosti „prenosu“ 

môžu zahŕňať prenos služieb špecificky 

určených na umožnenie prístupu pre 

používateľov so zdravotným postihnutím. 

Preto medzi doplnkové služby patria okrem 

iného služby zamerané na zlepšenie 

prístupu koncovým používateľom so 

zdravotným postihnutím, ako napríklad 

videotextová služba, titulková služba, 

zvukový opis a posunková reč. Vzhľadom 

na rastúce poskytovanie a prijímanie 

služieb hybridnej televízie a stály význam 

elektronických programových sprievodcov 

a iných navigačných prostriedkov 
slúžiacich na výber používateľov, môže 

byť prenos údajov súvisiacich s 

programom podporujúcich tieto funkcie 

zahrnutý do povinností „prenosu“. 
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Povinnosti „prenosu“ by mali umožňovať 

prístup koncových používateľov 

k službám hybridnej televízie. 

  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 270 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(270) Siete používané na šírenie 

rádiového alebo televízneho vysielania pre 

verejnosť zahŕňajú káblové, IPTV satelitné 

a zemské vysielacie siete. Mohli by 

zahŕňať aj iné siete v rozsahu, v akom 

značný počet koncových užívateľov 

používa také siete ako svoje základné 

prostriedky na príjem rádiového 

a televízneho vysielania. Také povinnosti 

„prenosu“ môžu zahŕňať prenos služieb 

špecificky určených na umožnenie prístupu 

pre používateľov so zdravotným 

postihnutím. Preto medzi doplnkové služby 

patria okrem iného služby zamerané na 

zlepšenie prístupu koncovým 

používateľom so zdravotným postihnutím, 

ako napríklad videotextová služba, 

titulková služba, zvukový opis a 

posunková reč. Vzhľadom na rastúce 

poskytovanie a prijímanie služieb 

hybridnej televízie a stály význam 

elektronických programových sprievodcov 

slúžiacich na výber používateľov, môže 

byť prenos údajov súvisiacich s 

programom podporujúcich tieto funkcie 

zahrnutý do povinností „prenosu“. 

(270) Povinnosti „prenosu“ by sa mali 

uplatňovať technologicky neutrálnym 

spôsobom, pričom treba zohľadniť 

pokračujúce zmeny systémov distribúcie 

médií a spotrebiteľských trendov. 

Elektronické komunikačné siete 
používané na šírenie rozhlasových alebo 

audiovizuálnych mediálnych služieb pre 

verejnosť zahŕňajú káblové, IPTV satelitné 

a zemské vysielacie siete. Mohli by 

zahŕňať aj iné siete a služby v rozsahu, 

v akom ich značný počet koncových 

používateľov používa na príjem 

rozhlasových a audiovizuálnych 

mediálnych služieb. V relevantných 

kritériách na posúdenie pojmu „značný 

počet koncových používateľov“ v tejto 

súvislosti sa môže medzi iným zohľadniť 

vývoj technologických a spotrebiteľských 

trendov špecifických skupín koncových 

používateľov. Také povinnosti „prenosu“ 

môžu zahŕňať prenos služieb špecificky 

určených na umožnenie prístupu pre 

používateľov so zdravotným postihnutím. 

Preto medzi doplnkové služby patria okrem 

iného služby zamerané na zlepšenie 

prístupu koncovým používateľom so 

zdravotným postihnutím, ako napríklad 

videotextová služba, titulková služba, 

zvukový opis a posunková reč. Vzhľadom 
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na rastúce poskytovanie a prijímanie 

služieb hybridnej televízie a stály význam 

elektronických programových sprievodcov 

a iných navigačných prostriedkov 
slúžiacich na výber používateľov, môže 

byť prenos údajov súvisiacich s 

programom podporujúcich tieto funkcie 

zahrnutý do povinností „prenosu“. 

Povinnosti „prenosu“ by mali umožňovať 

prístup koncových používateľov 

k službám hybridnej televízie. 

  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 270 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (270a) Elektronický programový 

sprievodca by sa mal považovať za 

dynamickú koncepciu so zreteľom na 

pokračujúce zmeny technológií 

a prezentačných a navigačných nástrojov 

využívaných na sieťach na distribúciu 

rozhlasového vysielania, audiovizuálnych 

mediálnych služieb a hybridných 

televíznych služieb. Zohľadniť by sa mal 

aj vývoj týchto služieb. 

Or. fr 

 


