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Pozmeňujúci návrh   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) všetky relevantné prekážky v 

hospodárskej súťaži vrátane prekážok na 

úrovni maloobchodu bez ohľadu na to, či 

sú za zdroj týchto prekážok považované 

elektronické komunikačné siete, 

elektronické komunikačné služby či iné 

typy služieb alebo aplikácií, ktoré sú 

porovnateľné z pohľadu koncového 

používateľa, a bez ohľadu na to, či sú tieto 

prekážky súčasťou relevantného trhu; 

b) chýbajúce významné relevantné 

prekážky v hospodárskej súťaži vrátane 

prekážok na úrovni maloobchodu bez 

ohľadu na to, či sú za zdroj týchto 

prekážok považované elektronické 

komunikačné siete, elektronické 

komunikačné služby či iné typy služieb 

alebo aplikácií, ktoré sú porovnateľné z 

pohľadu koncového používateľa, a bez 

ohľadu na to, či sú tieto prekážky súčasťou 

relevantného trhu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) iné formy regulácie alebo opatrení 

uložených a ovplyvňujúcich v danom 

období relevantný trh alebo súvisiaci 

maloobchodný trh, resp. trhy vrátane 

povinností uložených v súlade s článkami 

44, 58 a 59 bez obmedzenia a 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Návrh Komisie oslabuje režim prevádzkovateľa s významným vplyvom na trhu. Test založený 

na troch kritériách a opísaný v návrhu kódexu sa líši od verzie testu, ktorý úspešne 

uplatňovali národné regulačné orgány vyše 15 rokov a ktorý sa uvádza v odporúčaní 

2014/710/EÚ. 
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Pozmeňujúci návrh   835 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) iné formy regulácie alebo opatrení 

uložených a ovplyvňujúcich v danom 

období relevantný trh alebo súvisiaci 

maloobchodný trh, resp. trhy vrátane 

povinností uložených v súlade s článkami 

44, 58 a 59 bez obmedzenia a 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) iné formy regulácie alebo opatrení 

uložených a ovplyvňujúcich v danom 

období relevantný trh alebo súvisiaci 

maloobchodný trh, resp. trhy vrátane 

povinností uložených v súlade s článkami 

44, 58 a 59 bez obmedzenia a 

c) iné formy regulácie alebo opatrení 

uložených a ovplyvňujúcich v danom 

období relevantný trh alebo súvisiaci 

maloobchodný trh, resp. trhy vrátane 

povinností uložených v súlade s článkami 

44, 58 a 59 bez obmedzenia, ktoré stačia 

na primerané riešenie zisteného zlyhania, 

resp. zlyhaní trhu a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   837 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda 
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Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) reguláciu uloženú iným 

relevantným trhom na základe tohto 

článku. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) reguláciu uloženú iným 

relevantným trhom na základe tohto 

článku. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné vyhnúť sa prekážkam, ktoré bránia národným regulačným orgánom zaviesť 

právne predpisy. Zameranie sa na obchodné dohody oslabuje režim prevádzkovateľa s 

významným vplyvom na trhu, pretože sa spája s deregulačným záväzkom a z dlhodobého 

hľadiska by mohol viesť k vzniku zomknutých oligopolov. Mali by sme dôkladne posúdiť, či by 

oslabenie dobre fungujúceho režimu prevádzkovateľa s významným vplyvom na trhu bolo pre 

občanov prospešné. 

 

Pozmeňujúci návrh   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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d) reguláciu uloženú iným 

relevantným trhom na základe tohto 

článku. 

d) reguláciu uloženú iným 

relevantným trhom na základe tohto 

článku, ktorá nestačí na adekvátne 

riešenie zisteného zlyhania, resp. zlyhaní 

trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú a ak usúdi, že na jednom alebo 

viacerých maloobchodných trhoch by bez 

ich uloženia neexistovala efektívna 

hospodárska súťaž. 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv alebo by mohli podstatne 

obmedzovať účinnú hospodársku súťaž 

na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú a ak usúdi, že na jednom alebo 

viacerých trhoch by bez ich uloženia 

neexistovala efektívna hospodárska súťaž. 

Národný regulačný orgán v prípade, že 

existujú podstatné prekážky obmedzujúce 

účinnú hospodársku súťaž, zváži 

primerané okolnosti prípadu, náležite 

zohľadní potrebu proporcionality a zváži 

prijatie najmenej zaťažujúcich 

nápravných opatrení. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 
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Pozmeňujúci návrh   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú a ak usúdi, že na jednom alebo 

viacerých maloobchodných trhoch by bez 

ich uloženia neexistovala efektívna 

hospodárska súťaž. 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú a ak sú zároveň splnené tieto 

kritériá: 
a) na jednom alebo viacerých 

maloobchodných trhoch by bez uloženia 

týchto povinností neexistovala efektívna 

hospodárska súťaž; a 

b) na ostatných veľkoobchodných trhoch 

nie sú uložené žiadne povinnosti, ktoré by 

riešili zistené problémy s hospodárskou 

súťažou na príslušnom maloobchodnom 

trhu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   842 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 
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článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú a ak usúdi, že na jednom alebo 

viacerých maloobchodných trhoch by bez 

ich uloženia neexistovala efektívna 

hospodárska súťaž. 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   843 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú a ak usúdi, že na jednom alebo 

viacerých maloobchodných trhoch by bez 

ich uloženia neexistovala efektívna 

hospodárska súťaž. 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 



 

AM\1122811SK.docx 9/189 PE602.952v01-00 

 SK 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Pozmeňujúci návrh   844 

Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú a ak usúdi, že na jednom alebo 

viacerých maloobchodných trhoch by bez 

ich uloženia neexistovala efektívna 

hospodárska súťaž. 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je odstrániť odkaz na maloobchodné trhy vzhľadom na 

skutočnosť, že hospodárska súťaž sa úzko spája s veľkoobchodnými prístupovými 

podmienkami. 

 

Pozmeňujúci návrh   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 
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Článok 65 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú a ak usúdi, že na jednom alebo 

viacerých maloobchodných trhoch by bez 

ich uloženia neexistovala efektívna 

hospodárska súťaž. 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabrániť zameraniu na maloobchodný trh, pretože 

zúženie rámca hospodárskej súťaže na úroveň maloobchodu by mohlo viesť k značnej 

neistote. 

 

Pozmeňujúci návrh   846 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú a ak usúdi, že na jednom alebo 

viacerých maloobchodných trhoch by bez 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú. 
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ich uloženia neexistovala efektívna 

hospodárska súťaž. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že na relevantnom trhu je uloženie 

regulačných povinností v súlade s odsekmi 

1 a tohto článku opodstatnené, v súlade s 

článkom 61 určí všetky podniky, ktoré 

majú samostatne alebo spoločne významný 

vplyv na danom relevantnom trhu. Týmto 

podnikom uloží v súlade s článkom 66 

primerané osobitné regulačné povinnosti 

alebo ich zachová alebo zmení, ak už 

existujú a ak usúdi, že na jednom alebo 

viacerých maloobchodných trhoch by bez 

ich uloženia neexistovala efektívna 

hospodárska súťaž. 

4. Ak národný regulačný orgán zistí, 

že uloženie regulačných povinností v 

súlade s odsekmi 1 a tohto článku je 

opodstatnené, určí: 

a) všetky podniky, ktoré majú samostatne 

alebo spoločne významný vplyv na danom 

relevantnom trhu v súlade s článkom 61 

ods. 2; alebo v prípade, že nie sú: 

b) podniky, ktoré majú jednostranný vplyv 

na danom trhu v súlade s článkom 61 ods. 

3. 

Národný regulačný orgán uloží týmto 

podnikom primerané osobitné regulačné 

povinnosti alebo ich zachová alebo zmení, 

ak už existujú. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition 
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could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 

 

Pozmeňujúci návrh   848 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 5 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) do piatich rokov od prijatia 

predchádzajúceho opatrenia, ak národný 

regulačný organ vymedzil relevantný trh a 

určil podniky s významným vplyvom na 

trhu. Túto päťročnú lehotu možno 

výnimočne predĺžiť o jeden rok navyše, ak 

národný regulačný orgán oznámi Komisii 

najneskôr štyri mesiace pred uplynutím 

päťročnej lehoty odôvodnený návrh na jej 

predĺženie a Komisia voči takémuto návrhu 

do jedného mesiaca od tohto oznámenia 

nevznesie námietku. 

a) do piatich rokov od prijatia 

predchádzajúceho opatrenia, ak národný 

regulačný orgán vymedzil relevantný trh a 

určil podniky s významným vplyvom na 

trhu. Túto päťročnú lehotu možno 

výnimočne predĺžiť o tri roky navyše, ak 

národný regulačný orgán oznámi Komisii 

najneskôr štyri mesiace pred uplynutím 

päťročnej lehoty odôvodnený návrh na jej 

predĺženie a Komisia voči takémuto návrhu 

do jedného mesiaca od tohto oznámenia 

nevznesie námietku. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 65 – odsek 6 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. 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 rovnakom 

maloobchodnom trhu, národné regulačné 

orgány neurčia prevádzkovateľa ako 

prevádzkovateľa s významným vplyvom 

na trhu. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   850 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak je operátor určený za operátora 

s významným vplyvom na konkrétnom 

trhu, na základe výsledku analýzy trhu 

vykonanej v súlade s článkom 65 tejto 

smernice, národné regulačné orgány musia 

byť schopné uložiť podľa potreby 
ktorúkoľvek z povinností stanovených v 

článkoch 67 až 75 a článku 77 tejto 

smernice. 

2. Ak je prevádzkovateľ určený za 

prevádzkovateľa s významným vplyvom 

na konkrétnom trhu, na základe výsledku 

analýzy trhu vykonanej v súlade s článkom 

65 tejto smernice, národné regulačné 

orgány uložia ktorúkoľvek z povinností 

stanovených v článkoch 67 až 75 a článku 

77 tejto smernice. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Návrh Komisie poskytuje národným regulačným orgánom možnosť sa rozhodnúť, či prijmú 

opatrenia na riešenie problému spôsobeného prevádzkovateľom s významným vplyvom na 

trhu. To oslabuje režim prevádzkovateľa s významným vplyvom na trhu tým, že poskytuje 

národným regulačným orgánom možnosť zostať pasívne. 

 

Pozmeňujúci návrh   851 

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

Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak je operátor určený za operátora 

s významným vplyvom na konkrétnom 

trhu, na základe výsledku analýzy trhu 

vykonanej v súlade s článkom 65 tejto 

smernice, národné regulačné orgány musia 

2. Ak je prevádzkovateľ určený za 

prevádzkovateľa s významným vplyvom 

na konkrétnom trhu, na základe výsledku 

analýzy trhu vykonanej v súlade s článkom 

65 tejto smernice, národné regulačné 
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byť schopné uložiť podľa potreby 
ktorúkoľvek z povinností stanovených v 

článkoch 67 až 75 a článku 77 tejto 

smernice. 

orgány uložia ktorúkoľvek z povinností 

stanovených v článkoch 67 až 75 a článku 

77 tejto smernice. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Návrh Komisie poskytuje národným regulačným orgánom možnosť sa rozhodnúť, či prijmú 

opatrenia na riešenie problému spôsobeného prevádzkovateľom s významným vplyvom na 

trhu. To oslabuje režim prevádzkovateľa s významným vplyvom na trhu tým, že poskytuje 

národným regulačným orgánom možnosť zostať pasívne. 

 

Pozmeňujúci návrh   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému, najmä na úrovni maloobchodu 

a v prípade potreby aj po zohľadnení 

identifikácie nadnárodného dopytu v 

zmysle článku 64. Musia byť primerané, 

zohľadňovať náklady a prínosy a 

oprávnené vzhľadom na ciele stanovené v 

článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti sa 

uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému na relevantných trhoch s 

cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnú 

hospodársku súťaž a v prípade potreby aj 

po zohľadnení identifikácie nadnárodného 

dopytu v zmysle článku 64. Musia byť 

primerané, zohľadňovať náklady a prínosy 

a oprávnené vzhľadom na ciele stanovené 

v článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti 

sa uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Národné regulačné orgány v prípade, že 

sa jeden alebo viacero podnikov považuje 

za podniky podstatne obmedzujúce účinnú 

hospodársku súťaž, náležite zohľadnia 

osobitné okolnosti prípadu a zvážia 

prijatie najmenej zaťažujúcich 

nápravných opatrení, pričom vezmú do 

úvahy ich primeranosť a prípadné 

prínosy pre koncových používateľov. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Vplyv podnikov, ktorý vedie k výraznému obmedzeniu účinnej hospodárskej súťaže, by sa mal 

riešiť primeraným spôsobom, pričom zavedené nápravné opatrenia sa prispôsobia osobitným 

okolnostiam na každom trhu a zaručí sa najlepší výsledok pre koncových používateľov. V 

súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   853 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému, najmä na úrovni maloobchodu a 

v prípade potreby aj po zohľadnení 

identifikácie nadnárodného dopytu v 

zmysle článku 64. Musia byť primerané, 

zohľadňovať náklady a prínosy a 

oprávnené vzhľadom na ciele stanovené v 

článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti sa 

uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému, najmä na úrovni maloobchodu. 

Musia byť primerané, zohľadňovať 

náklady a prínosy, a to najmä vzhľadom 

na skutočnosť, či podnik určený za 

podnik s významným vplyvom na trhu 

pôsobí len na veľkoobchodnej úrovni, a 

oprávnené vzhľadom na ciele stanovené v 

článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti sa 

uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému, najmä na úrovni maloobchodu a 

v prípade potreby aj po zohľadnení 

identifikácie nadnárodného dopytu v 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému na úrovni veľkoobchodu alebo 

maloobchodu a v prípade potreby aj po 

zohľadnení identifikácie nadnárodného 
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zmysle článku 64. Musia byť primerané, 

zohľadňovať náklady a prínosy a 

oprávnené vzhľadom na ciele stanovené v 

článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti sa 

uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

dopytu v zmysle článku 64. Musia byť 

primerané, zohľadňovať náklady a prínosy 

a oprávnené vzhľadom na ciele stanovené 

v článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti 

sa uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné vyhnúť sa zameraniu len na maloobchodný trh. 

 

Pozmeňujúci návrh   855 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému, najmä na úrovni maloobchodu 

a v prípade potreby aj po zohľadnení 

identifikácie nadnárodného dopytu v 

zmysle článku 64. Musia byť primerané, 

zohľadňovať náklady a prínosy a 

oprávnené vzhľadom na ciele stanovené v 

článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti sa 

uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému a v prípade potreby aj po 

zohľadnení identifikácie nadnárodného 

dopytu v zmysle článku 64. Musia byť 

primerané, zohľadňovať náklady a prínosy 

a oprávnené vzhľadom na ciele stanovené 

v článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti 

sa uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-
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competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Pozmeňujúci návrh   856 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému, najmä na úrovni maloobchodu 

a v prípade potreby aj po zohľadnení 

identifikácie nadnárodného dopytu v 

zmysle článku 64. Musia byť primerané, 

zohľadňovať náklady a prínosy a 

oprávnené vzhľadom na ciele stanovené v 

článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti sa 

uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému a v prípade potreby aj po 

zohľadnení identifikácie nadnárodného 

dopytu v zmysle článku 64. Musia byť 

primerané, zohľadňovať náklady a prínosy 

a oprávnené vzhľadom na ciele stanovené 

v článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti 

sa uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému, najmä na úrovni maloobchodu 

a v prípade potreby aj po zohľadnení 

identifikácie nadnárodného dopytu v 

zmysle článku 64. Musia byť primerané, 

zohľadňovať náklady a prínosy a 

oprávnené vzhľadom na ciele stanovené v 

článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti sa 

uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému a v prípade potreby aj po 

zohľadnení identifikácie nadnárodného 

dopytu v zmysle článku 64. Musia byť 

primerané, zohľadňovať náklady a prínosy 

a oprávnené vzhľadom na ciele stanovené 

v článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti 

sa uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabrániť zameraniu na maloobchodný trh, pretože 

zúženie rámca hospodárskej súťaže na úroveň maloobchodu by mohlo viesť k značnej 

neistote. 

 

Pozmeňujúci návrh   858 

José Blanco López 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému, najmä na úrovni maloobchodu a 

v prípade potreby aj po zohľadnení 

identifikácie nadnárodného dopytu v 

zmysle článku 64. Musia byť primerané, 

zohľadňovať náklady a prínosy a 

oprávnené vzhľadom na ciele stanovené v 

článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti sa 

uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

4. Povinnosti uložené v súlade s týmto 

článkom vychádzajú z povahy zisteného 

problému na úrovni veľkoobchodu alebo 

maloobchodu a v prípade potreby aj po 

zohľadnení identifikácie nadnárodného 

dopytu v zmysle článku 64. Musia byť 

primerané, zohľadňovať náklady a prínosy 

a oprávnené vzhľadom na ciele stanovené 

v článku 3 tejto smernice. Tieto povinnosti 

sa uložia len po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu, ako 

sú trendy týkajúce sa obchodných dohôd 

vrátane dohôd o spoločných investíciách, 

ktoré boli uzavreté alebo nečakane 

porušené, prípadne rozviazané, čo 

ovplyvnilo dynamiku hospodárskej 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové alebo plánované vývojové 

trendy na trhu, ktoré dostatočne 

pravdepodobne ovplyvnia dynamiku 

hospodárskej súťaže, ako sú trendy 

týkajúce sa obchodných dohôd vrátane 

dohôd o spoločných investíciách bez 
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súťaže. Ak tieto vývojové trendy nie sú 

dostatočne významné na to, aby bolo 

možné určiť potrebu vykonať novú 

analýzu trhu v súlade s článkom 65, 

národný regulačný organ posúdi, či nie je 

potrebné požiadavky uložené operátorom 

určeným za operátorov s významným 

vplyvom na trhu preskúmať, a tým zaručiť 

pokračovanie plnenia podmienok v odseku 

4. Tieto zmeny sa uložia iba po konzultácii 

v súlade s článkami 23 a 32. 

obmedzenia a/alebo podnikov, ktoré nie sú 

prítomné na žiadnom maloobchodnom 

trhu s elektronickými komunikačnými 

službami. 

Národné regulačné orgány tak urobia: 

a) z vlastnej iniciatívy, pričom zohľadnia 

potrebu predvídateľných trhových 

podmienok, alebo 

b) na základe odôvodnenej žiadosti. 
Ak vývojové trendy nie sú dostatočne 

významné na to, aby bolo možné 

požadovať novú analýzu trhu v súlade s 

článkom 65, národný regulačný orgán 

bezodkladne posúdi, či nie je potrebné 

preskúmať povinnosti a zmeniť 

akékoľvek predchádzajúce rozhodnutia, a 

to aj stiahnutím povinností alebo 

uložením nových povinností 

prevádzkovateľom určeným za 

prevádzkovateľov s významným vplyvom 

na trhu, a tým zaručiť pokračovanie 

plnenia požiadaviek tejto smernice, alebo 

rozhodnúť, že so zreteľom na plánovaný 

vývojový trend nie je potrebné uložiť 

žiadne povinnosti alebo je potrebné uložiť 

menej povinností alebo povinnosti s 

menšou záťažou. Takéto rozhodnutia sa 

vykonajú iba po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu, ako 

sú trendy týkajúce sa obchodných dohôd 

vrátane dohôd o spoločných investíciách, 

ktoré boli uzavreté alebo nečakane 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu. Ak 

tieto vývojové trendy nie sú dostatočne 

významné na to, aby bolo možné určiť 

potrebu vykonať novú analýzu trhu v 
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porušené, prípadne rozviazané, čo 

ovplyvnilo dynamiku hospodárskej 

súťaže. Ak tieto vývojové trendy nie sú 

dostatočne významné na to, aby bolo 

možné určiť potrebu vykonať novú analýzu 

trhu v súlade s článkom 65, národný 

regulačný organ posúdi, či nie je potrebné 

požiadavky uložené operátorom určeným 

za operátorov s významným vplyvom na 

trhu preskúmať, a tým zaručiť 

pokračovanie plnenia podmienok v odseku 

4. Tieto zmeny sa uložia iba po konzultácii 

v súlade s článkami 23 a 32. 

súlade s článkom 65, národný regulačný 

orgán posúdi, či nie je potrebné povinnosti 

uložené operátorom určeným za operátorov 

s významným vplyvom na trhu preskúmať, 

a tým zaručiť pokračovanie plnenia 

podmienok v odseku 4. Tieto zmeny sa 

uložia iba po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Obchodné dohody sú rôzne a niektoré z nich môžu viesť k tomu, že trh nebude účinne 

konkurencieschopný. Ak sa nebudú primerane riadiť, spoločné investície môžu viesť ku 

koordinovanému správaniu a z dlhodobého hľadiska dokonca znížiť konkurencieschopnosť a 

investície. 

 

Pozmeňujúci návrh   861 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu, ako 

sú trendy týkajúce sa obchodných dohôd 

vrátane dohôd o spoločných investíciách, 

ktoré boli uzavreté alebo nečakane 

porušené, prípadne rozviazané, čo 

ovplyvnilo dynamiku hospodárskej 

súťaže. Ak tieto vývojové trendy nie sú 

dostatočne významné na to, aby bolo 

možné určiť potrebu vykonať novú analýzu 

trhu v súlade s článkom 65, národný 

regulačný organ posúdi, či nie je potrebné 

požiadavky uložené operátorom určeným 

za operátorov s významným vplyvom na 

trhu preskúmať, a tým zaručiť 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu. Ak 

tieto vývojové trendy nie sú dostatočne 

významné na to, aby bolo možné určiť 

potrebu vykonať novú analýzu trhu v 

súlade s článkom 65, národný regulačný 

orgán posúdi, či nie je potrebné povinnosti 

uložené operátorom určeným za operátorov 

s významným vplyvom na trhu preskúmať, 

a tým zaručiť pokračovanie plnenia 

podmienok v odseku 4. Tieto zmeny sa 

uložia iba po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 
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pokračovanie plnenia podmienok v odseku 

4. Tieto zmeny sa uložia iba po konzultácii 

v súlade s článkami 23 a 32. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu, ako 

sú trendy týkajúce sa obchodných dohôd 

vrátane dohôd o spoločných investíciách, 

ktoré boli uzavreté alebo nečakane 

porušené, prípadne rozviazané, čo 

ovplyvnilo dynamiku hospodárskej 

súťaže. Ak tieto vývojové trendy nie sú 

dostatočne významné na to, aby bolo 

možné určiť potrebu vykonať novú analýzu 

trhu v súlade s článkom 65, národný 

regulačný organ posúdi, či nie je potrebné 

požiadavky uložené operátorom určeným 

za operátorov s významným vplyvom na 

trhu preskúmať, a tým zaručiť 

pokračovanie plnenia podmienok v odseku 

4. Tieto zmeny sa uložia iba po konzultácii 

v súlade s článkami 23 a 32. 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu. Ak 

tieto vývojové trendy nie sú dostatočne 

významné na to, aby bolo možné určiť 

potrebu vykonať novú analýzu trhu v 

súlade s článkom 65, národný regulačný 

orgán posúdi, či nie je potrebné povinnosti 

uložené operátorom určeným za operátorov 

s významným vplyvom na trhu preskúmať, 

a tým zaručiť pokračovanie plnenia 

podmienok v odseku 4. Tieto zmeny sa 

uložia iba po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože v tomto odseku návrh Komisie oslabuje režim 

prevádzkovateľa s významným vplyvom na trhu, keďže presúva zameranie z režimu 

prevádzkovateľa s významným vplyvom na trhu na obchodné dohody o prístupe. 

 

Pozmeňujúci návrh   863 

Fulvio Martusciello 
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Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu, ako 

sú trendy týkajúce sa obchodných dohôd 

vrátane dohôd o spoločných investíciách, 

ktoré boli uzavreté alebo nečakane 

porušené, prípadne rozviazané, čo 

ovplyvnilo dynamiku hospodárskej 

súťaže. Ak tieto vývojové trendy nie sú 

dostatočne významné na to, aby bolo 

možné určiť potrebu vykonať novú analýzu 

trhu v súlade s článkom 65, národný 

regulačný organ posúdi, či nie je potrebné 

požiadavky uložené operátorom určeným 

za operátorov s významným vplyvom na 

trhu preskúmať, a tým zaručiť 

pokračovanie plnenia podmienok v odseku 

4. Tieto zmeny sa uložia iba po konzultácii 

v súlade s článkami 23 a 32. 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu. Ak 

tieto vývojové trendy nie sú dostatočne 

významné na to, aby bolo možné určiť 

potrebu vykonať novú analýzu trhu v 

súlade s článkom 65, národný regulačný 

orgán posúdi, či nie je potrebné povinnosti 

uložené operátorom určeným za operátorov 

s významným vplyvom na trhu preskúmať, 

a tým zaručiť pokračovanie plnenia 

podmienok v odseku 4. Tieto zmeny sa 

uložia iba po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   864 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu, ako 

sú trendy týkajúce sa obchodných dohôd 

vrátane dohôd o spoločných investíciách, 

ktoré boli uzavreté alebo nečakane 

porušené, prípadne rozviazané, čo 

ovplyvnilo dynamiku hospodárskej 

súťaže. Ak tieto vývojové trendy nie sú 

dostatočne významné na to, aby bolo 

možné určiť potrebu vykonať novú analýzu 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu. Ak 

tieto vývojové trendy nie sú dostatočne 

významné na to, aby bolo možné určiť 

potrebu vykonať novú analýzu trhu v 

súlade s článkom 65, národný regulačný 

orgán posúdi, či nie je potrebné povinnosti 

uložené operátorom určeným za operátorov 

s významným vplyvom na trhu preskúmať, 

a tým zaručiť pokračovanie plnenia 
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trhu v súlade s článkom 65, národný 

regulačný organ posúdi, či nie je potrebné 

požiadavky uložené operátorom určeným 

za operátorov s významným vplyvom na 

trhu preskúmať, a tým zaručiť 

pokračovanie plnenia podmienok v odseku 

4. Tieto zmeny sa uložia iba po konzultácii 

v súlade s článkami 23 a 32. 

podmienok v odseku 4. Tieto zmeny sa 

uložia iba po konzultácii v súlade s 

článkami 23 a 32. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Pozmeňujúci návrh   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu, ako 

sú trendy týkajúce sa obchodných dohôd 

vrátane dohôd o spoločných investíciách, 

ktoré boli uzavreté alebo nečakane 

porušené, prípadne rozviazané, čo 

ovplyvnilo dynamiku hospodárskej súťaže. 

Ak tieto vývojové trendy nie sú dostatočne 

významné na to, aby bolo možné určiť 

potrebu vykonať novú analýzu trhu 

6. Národné regulačné orgány musia 

posúdiť nové vývojové trendy na trhu, ako 

sú trendy týkajúce sa existujúcich 

obchodných dohôd, ktoré ovplyvňujú 

dynamiku hospodárskej súťaže. Ak tieto 

vývojové trendy nie sú dostatočne 

významné na to, aby bolo možné určiť 

potrebu vykonať novú analýzu trhu 

v súlade s článkom 65, národný regulačný 

orgán posúdi, či nie je potrebné požiadavky 



 

PE602.952v01-00 24/189 AM\1122811SK.docx 

SK 

v súlade s článkom 65, národný regulačný 

orgán posúdi, či nie je potrebné požiadavky 

uložené operátorom určeným za operátorov 

s významným vplyvom na trhu preskúmať, 

a tým zaručiť pokračovanie plnenia 

podmienok v odseku 4. Tieto zmeny sa 

uložia iba po konzultácii v súlade 

s článkami 23 a 32. 

uložené operátorom určeným za operátorov 

s významným vplyvom na trhu preskúmať, 

a tým zaručiť pokračovanie plnenia 

podmienok v odseku 4. Tieto zmeny sa 

uložia iba po konzultácii v súlade 

s článkami 23 a 32. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Pri posudzovaní vývojových trendov na trhu treba zohľadniť všetky existujúce dohody, ktoré 

by mohli ovplyvniť presadzovanie udržateľnej hospodárskej súťaže. 

 

Pozmeňujúci návrh   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 6 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Národné regulačné orgány 

zabezpečia, aby boli dodržiavané 

povinnosti, ktoré uložili. Národné 

regulačné orgány by v závislosti od 

porušenia mali mať možnosť uložiť 

vopred stanovené sankcie vo forme pokút 

(i. orgánom ii koncovým používateľom 

a/alebo iii. ostatným podnikom).  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   867 

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

 

Návrh smernice 

Článok 66 – odsek 6 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Národné regulačné orgány 

zabezpečia, aby boli nimi zavedené 
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povinnosti účinné, a to aj zavedením 

peňažných sankcií v prípade nedodržania 

povinností prevádzkovateľov s 

významným vplyvom na trhu a porušenia 

podmienok prístupu schválených 

národným regulačným orgánom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom ustanovenia je zabezpečiť účinné zohľadňovanie a plnenie povinností uložených 

národnými regulačnými orgánmi, a to dokonca aj zavedením peňažných sankcií. 

 

Pozmeňujúci návrh   868 

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

 

Návrh smernice 

Článok 67 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Národné regulačné orgány môžu 

špecifikovať presné informácie, ktoré sa 

majú sprístupniť, požadovanú úroveň 

podrobností a spôsob uverejnenia. 

3. Národné regulačné orgány môžu 

špecifikovať presné informácie, ktoré sa 

majú sprístupniť, požadovanú úroveň 

podrobností a spôsob uverejnenia. Najmä 

ak má prevádzkovateľ povinnosť prístupu 

k inžinierskym stavbám a/alebo povinnosť 

prístupu a používania špecifických 

sieťových zariadení, národné regulačné 

orgány pre príslušné prípady špecifikujú 

kľúčové ukazovatele výkonnosti a 

zodpovedajúce dohody o úrovni služieb, v 

prípade potreby i súvisiace poplatky, ktoré 

sa sprístupnia v súvislosti s poskytnutým 

prístupom pre vlastné nadväzujúce 

činnosti prevádzkovateľov a subjektom s 

povinnosťami poskytnúť prístup. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Účelom ustanovenia je posilniť povinnosť transparentnosti poskytnutím dostačujúcich, 

jasných a objektívnych informácií na posúdenie poskytnutého prístupu. 
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Pozmeňujúci návrh   869 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 67 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Najmä ak má prevádzkovateľ 

povinnosť prístupu k inžinierskym 

stavbám a/alebo povinnosť prístupu a 

používania špecifických sieťových 

zariadení, národné regulačné orgány pre 

príslušné prípady špecifikujú kľúčové 

ukazovatele výkonnosti, ako aj 

zodpovedajúce dohody o úrovni služieb a 

súvisiace poplatky, ktoré sa sprístupnia v 

súvislosti s poskytnutým prístupom pre 

vlastné nadväzujúce činnosti 

prevádzkovateľov a subjektom s 

povinnosťami poskytnúť prístup. 

 Bez ohľadu na odseky 2, 3 a 4, ak má 

prevádzkovateľ určený ako 

prevádzkovateľ s významným vplyvom na 

trhu povinnosť prístupu k inžinierskym 

stavbám a/alebo povinnosť prístupu a 

používania špecifických sieťových 

zariadení v súlade s článkom (DOPLŇTE 

ODKAZ), národné regulačné orgány 

zabezpečia uverejnenie referenčnej 

ponuky, ktorá obsahuje aspoň informácie 

uvedené v prílohe (DOPLŇTE ODKAZ). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   870 

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

 

Návrh smernice 

Článok 68 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Povinnosť nediskriminácie 

zabezpečí najmä, aby operátor uplatňoval 

rovnaké podmienky za rovnakých 

okolností voči iným podnikom 

poskytujúcim porovnateľné služby a aby 

poskytoval služby a informácie ostatným 

subjektom za rovnakých podmienok a v 

rovnakej kvalite, ako ich poskytuje v 

prípade svojich vlastných služieb alebo v 

prípade svojich dcérskych spoločností či 

partnerov. Predovšetkým v prípadoch, keď 

operátor zavádza nové systémy, môžu 

národné regulačné orgány uložiť tomuto 

operátorovi povinnosti, na základe ktorých 

bude dodávať prístup k produktom a 

službám všetkým podnikom, vrátane 

svojho, v rovnakom časovom horizonte, za 

rovnakých podmienok vrátane podmienok 

týkajúcich sa cenových úrovní a úrovní 

služieb a o použitím rovnakých systémov a 

postupov, aby sa zaručila rovnosť prístupu. 

2. Povinnosť nediskriminácie 

zabezpečí najmä, aby prevádzkovateľ 

uplatňoval rovnaké podmienky za 

rovnakých okolností voči iným podnikom 

poskytujúcim porovnateľné služby a aby 

poskytoval služby a informácie ostatným 

subjektom za rovnakých podmienok a v 

rovnakej kvalite, ako ich poskytuje v 

prípade svojich vlastných služieb alebo v 

prípade svojich dcérskych spoločností či 

partnerov. Národné regulačné orgány 

môžu uložiť tomuto prevádzkovateľovi 

povinnosti, na základe ktorých bude 

dodávať prístup k produktom a službám 

všetkým podnikom, vrátane svojho, v 

rovnakom časovom horizonte, za 

rovnakých podmienok vrátane podmienok 

týkajúcich sa cenových úrovní a úrovní 

služieb a použitím rovnakých systémov a 

postupov, aby sa zaručila rovnosť prístupu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   871 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 68 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Povinnosť nediskriminácie 

zabezpečí najmä, aby operátor uplatňoval 

rovnaké podmienky za rovnakých 

okolností voči iným podnikom 

poskytujúcim porovnateľné služby a aby 

poskytoval služby a informácie ostatným 

subjektom za rovnakých podmienok a v 

rovnakej kvalite, ako ich poskytuje v 

prípade svojich vlastných služieb alebo v 

prípade svojich dcérskych spoločností či 

2. Povinnosť nediskriminácie 

zabezpečí najmä, aby prevádzkovateľ 

uplatňoval rovnaké podmienky za 

rovnakých okolností voči iným podnikom 

poskytujúcim porovnateľné služby a aby 

poskytoval služby a informácie ostatným 

subjektom za rovnakých podmienok a v 

rovnakej kvalite, ako ich poskytuje v 

prípade svojich vlastných služieb alebo v 

prípade svojich dcérskych spoločností či 
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partnerov. Predovšetkým v prípadoch, keď 

operátor zavádza nové systémy, môžu 

národné regulačné orgány uložiť tomuto 

operátorovi povinnosti, na základe ktorých 

bude dodávať prístup k produktom a 

službám všetkým podnikom, vrátane 

svojho, v rovnakom časovom horizonte, za 

rovnakých podmienok vrátane podmienok 

týkajúcich sa cenových úrovní a úrovní 

služieb a o použitím rovnakých systémov a 

postupov, aby sa zaručila rovnosť prístupu. 

partnerov. Národné regulačné orgány 

môžu uložiť tomuto prevádzkovateľovi 

povinnosti, na základe ktorých bude 

dodávať dôležité informácie, prístup k 

produktom a službám všetkým podnikom, 

vrátane svojho, v rovnakom časovom 

horizonte, za rovnakých podmienok 

vrátane podmienok týkajúcich sa cenových 

úrovní a úrovní služieb a použitím 

rovnakých systémov a postupov, aby sa 

zaručila rovnosť prístupového vstupu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Obmedzenie povinnosti na „nové systémy“ by mohlo spôsobiť, že by sa celá povinnosť 

rovnocennosti vstupov stala v konečnom dôsledku nadbytočnou, pretože prevádzkovatelia s 

významným vplyvom na trhu by ďalšie prvky navrhovali vždy ako modernizáciu existujúcich 

systémov. Národný regulačný orgán bude musieť dokázať, či je systém nový, ale existuje 

riziko, že sa s ním môže zahrávať prevádzkovateľ s významným vplyvom na trhu, ktorý v 

prvom rade systém navrhol, a má teda jasnú výhodu z hľadiska informácií a vedomostí. 

 

Pozmeňujúci návrh   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 70 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 70  vypúšťa sa 

Prístup k inžinierskym stavbám  

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň v situáciách, v ktorých z analýzy 

trhu vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 
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prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v 

záujme koncových používateľov. 

2. Národný regulačný orgán môže uložiť 

operátorovi požiadavky poskytnúť prístup 

v súlade s týmto článkom bez ohľadu na 

to, či majetok, ktorý by tejto požiadavke 

podliehal, je podľa trhovej analýzy 

súčasťou relevantného trhu, ak je táto 

povinnosť nevyhnutná a adekvátna na 

splnenie cieľov v článku 3. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   873 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prístup k inžinierskym stavbám Prístup k inžinierskym stavbám a k celým 

a spoločným fyzickým sieťovým prvkom 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prístup k inžinierskym stavbám Prístup k inžinierskym stavbám a k celým 

a spoločným fyzickým sieťovým prvkom 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Na účel uvedenia do súladu s obsahom. 

 

Pozmeňujúci návrh   875 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Prístup k inžinierskym stavbám Prístup k inžinierskym stavbám a k celým 

a spoločným fyzickým sieťovým prvkom 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň v situáciách, v ktorých z analýzy 

trhu vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66, keď usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným účinkom by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov: 
a) uložiť povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň; 
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maloobchodnej úrovni a nebol by v 

záujme koncových používateľov. 
b) uložiť povinnosti týkajúce sa prístupu 

k osobitným celým fyzickým sieťovým 

prvkom a pridruženým zariadeniam a ich 

využívania vrátane uvoľneného prístupu 

ku kovovému účastníckemu vedeniu a 

k vedľajšiemu vedeniu, ako aj uvoľnený 

prístup k vláknovým slučkám a 

segmentom ukončujúcim vlákna; 

c) uložiť povinnosti deliť sa s tretími 

krajinami o osobitné sieťové prvky 

vrátane spoločného prístupu ku kovovému 

účastníckemu vedeniu a k vedľajšiemu 

vedeniu, ako aj spoločného prístupu k 

vláknovým slučkám a segmentom 

ukončujúcim vlákna vrátane 

multiplexovania rozdelenia vlnovej dĺžky 

a podobných spoločných riešení. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zúženie rozsahu problémov hospodárskej súťaže na úroveň maloobchodu vytvára neistotu pre 

regulačný rámec. Dostačujúca hospodárska súťaž na maloobchodnom trhu vyplýva z 

fungujúcich veľkoobchodných trhov. Nemali by sme však oslabovať jediný fungujúci 

veľkoobchodný model. 

 

Pozmeňujúci návrh   877 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň v situáciách, v ktorých z analýzy 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66, keď usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo stanovenie 

podmienok s podobným účinkom by 

bránilo vytvoreniu vysoko 

konkurencieschopného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov: 
a) uložiť povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 
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trhu vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v 

záujme koncových používateľov. 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň; 

b) uložiť povinnosti týkajúce sa prístupu 

k osobitným celým fyzickým sieťovým 

prvkom a pridruženým zariadeniam a ich 

využívania vrátane uvoľneného prístupu 

ku kovovému účastníckemu vedeniu a 

k vedľajšiemu vedeniu, ako aj uvoľnený 

prístup k vláknovým slučkám a 

segmentom ukončujúcim vlákna; 

c) uložiť povinnosti deliť sa s tretími 

krajinami o osobitné sieťové prvky 

vrátane spoločného prístupu ku kovovému 

účastníckemu vedeniu a k vedľajšiemu 

vedeniu, ako aj spoločného prístupu k 

vláknovým slučkám a segmentom 

ukončujúcim vlákna vrátane 

multiplexovania rozdelenia vlnovej dĺžky 

a podobných spoločných riešení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   878 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66, ak usúdi, že zákaz 

prístupu alebo neprimerané podmienky, 

ktoré majú podobný účinok, by bránili 

vytvoreniu udržateľného, konkurenčne 

orientovaného trhu na maloobchodnej 

úrovni a neboli by v záujme koncových 

používateľov: 
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skríň v situáciách, v ktorých z analýzy 

trhu vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v záujme 

koncových používateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   879 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň v situáciách, v ktorých z analýzy 

trhu vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v 

záujme koncových používateľov. 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66: 

a) uložiť povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň; 

b) uložiť povinnosti týkajúce sa prístupu 

k osobitným celým fyzickým sieťovým 

prvkom pridruženým zariadeniam a ich 

využívania vrátane uvoľneného prístupu 

ku kovovému účastníckemu vedeniu a 

k vedľajšiemu vedeniu, ako aj uvoľnený 

prístup k vláknovým slučkám a 

segmentom ukončujúcim vlákna; 

c) uložiť povinnosti deliť sa s tretími 

krajinami o osobitné sieťové prvky 

vrátane spoločného prístupu ku kovovému 

účastníckemu vedeniu a k vedľajšiemu 

vedeniu, ako aj spoločného prístupu k 

vláknovým slučkám a segmentom 

ukončujúcim vlákna vrátane 
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multiplexovania rozdelenia vlnovej dĺžky 

a podobných spoločných riešení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň v situáciách, v ktorých z analýzy trhu 

vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v záujme 

koncových používateľov. 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť 

prevádzkovateľom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o neobmedzený 

prístup k inžinierskym stavbám a pasívnej 

infraštruktúre a ich využívanie vrátane 

budov či vstupov do budov, káblov v 

budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, neaktívnej infraštruktúry 

drôtových prenosov vrátane káblov a 

vlákien, káblovodov, inšpekčných komôr, 

rúr, vstupných šácht a rozvodných skríň v 

situáciách, v ktorých z analýzy trhu 

vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v záujme 

koncových používateľov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Navrhuje sa rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto článku na všetky druhy pasívnej infraštruktúry. 

 

Pozmeňujúci návrh   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 
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Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný orgán môže 

v súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup 

k inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň v situáciách, v ktorých z analýzy trhu 

vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v záujme 

koncových používateľov. 

1. Národný regulačný orgán môže 

v súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup 

k inžinierskym stavbám a pasívnym 

infraštruktúram a ich využívanie vrátane 

budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, neaktívnych 

prenosových infraštruktúr (napríklad 

optických vlákien a káblov), rúr, 

inšpekčných komôr, vstupných šácht a 

rozvodných skríň v situáciách, v ktorých 

z analýzy trhu vyplýva, že zákaz prístupu, 

prípadne prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v záujme 

koncových používateľov. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   882 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť 

prevádzkovateľom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o neobmedzený 

prístup k inžinierskym stavbám a ich 

využívanie vrátane budov či vstupov do 

budov, káblov v budove vrátane 

elektroinštalácie, antén, veží a iných 

nosných zariadení, stĺpov, stožiarov, 
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komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň v situáciách, v ktorých z analýzy trhu 

vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v záujme 

koncových používateľov. 

káblovodov, inšpekčných komôr, rúr, 

vstupných šácht a rozvodných skríň, ak ich 

vlastní prevádzkovateľ s významným 

vplyvom na trhu, v situáciách, v ktorých z 

analýzy trhu vyplýva, že zákaz prístupu, 

prípadne prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v záujme 

koncových používateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný orgán môže 

v súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup 

k inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň v situáciách, v ktorých z analýzy trhu 

vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v záujme 

koncových používateľov. 

1. Národný regulačný orgán môže 

v súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup 

k inžinierskym stavbám a pasívnym 

infraštruktúram a ich využívanie vrátane 

budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, rúr, inšpekčných 

komôr, neaktívnych vedení, vstupných 

šácht a rozvodných skríň v situáciách, 

v ktorých z analýzy trhu vyplýva, že zákaz 

prístupu, prípadne prístup udelený za 

neprimeraných podmienok, ktorý má 

podobný účinok, by bránil vytvoreniu 

udržateľného, konkurenčne orientovaného 

trhu na maloobchodnej úrovni a nebol by 

v záujme koncových používateľov. 

Or. de 
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Odôvodnenie 

V záujme podpory zavádzania sietí treba pri uložení povinnosti poskytovania prístupu 

uprednostniť prístup k pasívnej infraštruktúre alebo inžinierskym stavbám. V prípade, že to 

nepostačuje na podporu udržateľnej hospodárskej súťaže na maloobchodnej a 

veľkoobchodnej úrovni v zmysle koncových používateľov, malo by sa umožniť aktívne 

používanie sieťových prvkov. 

 

Pozmeňujúci návrh   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň v situáciách, v ktorých z analýzy trhu 

vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v 

záujme koncových používateľov. 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť 

prevádzkovateľom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o neobmedzený 

prístup k inžinierskym stavbám a ich 

využívanie vrátane budov či vstupov do 

budov, káblov v budove vrátane 

elektroinštalácie, antén, veží a iných 

nosných zariadení, stĺpov, stožiarov, 

káblovodov, inšpekčných komôr, rúr, 

vstupných šácht a rozvodných skríň v 

situáciách, v ktorých z analýzy trhu 

vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu dlhodobej udržateľnej 

hospodárskej súťaže na relevantných 

trhoch a nebol by v záujme koncových 

používateľov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Obvykle existuje niekoľko maloobchodných trhov napojených na jeden veľký veľkoobchodný 

trh, ktoré sa môžu vyvíjať rýchlejšie rôznymi spôsobmi, kým prekážky vstupu zostávajú na 

príslušnom veľkoobchodnom trhu, preto nie je vhodné upriamiť pozornosť len na 

maloobchodný trh, ale bolo by potrebné zamerať sa na dlhodobú udržateľnosť hospodárskej 

súťaže na relevantných trhoch. V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento 

pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 
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Pozmeňujúci návrh   885 

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

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť operátorom 

povinnosti vyhovieť primeraným 

žiadostiam o neobmedzený prístup k 

inžinierskym stavbám a ich využívanie 

vrátane budov či vstupov do budov, káblov 

v budove vrátane elektroinštalácie, antén, 

veží a iných nosných zariadení, stĺpov, 

stožiarov, káblovodov, inšpekčných 

komôr, rúr, vstupných šácht a rozvodných 

skríň v situáciách, v ktorých z analýzy trhu 

vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a nebol by v 

záujme koncových používateľov. 

1. Národný regulačný orgán môže v 

súlade s článkom 66 uložiť 

prevádzkovateľom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o neobmedzený 

prístup k inžinierskym stavbám a ich 

využívanie vrátane budov či vstupov do 

budov, káblov v budove vrátane 

elektroinštalácie, antén, veží a iných 

nosných zariadení, stĺpov, stožiarov, 

káblovodov, inšpekčných komôr, rúr, 

vstupných šácht a rozvodných skríň v 

situáciách, v ktorých z analýzy trhu 

vyplýva, že zákaz prístupu, prípadne 

prístup udelený za neprimeraných 

podmienok, ktorý má podobný účinok, by 

bránil vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu a nebol by 

v záujme koncových používateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   886 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 – písmeno a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 a) uložiť povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o neobmedzený 

prístup k inžinierskym stavbám a ich 

využívanie vrátane budov či vstupov do 

budov, káblov v budove vrátane 
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elektroinštalácie, antén, veží a iných 

nosných zariadení, stĺpov, stožiarov, 

káblovodov, inšpekčných komôr, rúr, 

vstupných šácht a rozvodných skríň; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   887 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 – písmeno b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b) uložiť povinnosti týkajúce sa 

prístupu k osobitným celým fyzickým 

sieťovým prvkom a pridruženým 

zariadeniam a ich využívania vrátane 

uvoľneného prístupu ku kovovému 

účastníckemu vedeniu a k vedľajšiemu 

vedeniu, ako aj uvoľnený prístup k 

vláknovým slučkám a segmentom 

ukončujúcim vlákna; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   888 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 – písmeno c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 c) uložiť povinnosti deliť sa s tretími 

krajinami o osobitné sieťové prvky 

vrátane spoločného prístupu ku kovovému 

účastníckemu vedeniu a k vedľajšiemu 

vedeniu, ako aj spoločného prístupu k 
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vláknovým slučkám a segmentom 

ukončujúcim vlákna vrátane 

multiplexovania rozdelenia vlnovej dĺžky 

a podobných spoločných riešení. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Národné regulačné orgány 

zohľadňujú najmä tieto faktory: 

 a) technickú a ekonomickú 

životaschopnosť používania alebo 

inštalovania konkurenčných zariadení 

vzhľadom na mieru vývoja na trhu, berúc 

do úvahy povahu a typ daného prepojenia 

a/alebo prístupu vrátane životnosti iných 

prístupových produktov z vyššej úrovne 

distribučného reťazca, ako napríklad 

prístup ku káblovodom; 

 b) technologický rozvoj ovplyvňujúci 

technický návrh a správu siete; 

 cb) uskutočniteľnosť poskytnutia 

navrhovaného prístupu vzhľadom na 

dostupnú kapacitu; 

 dc) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené; 

 ed) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

 fe) v prípade potreby všetky príslušné 

práva týkajúce sa duševného vlastníctva; 
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 g) poskytovanie celoeurópskych služieb. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Prístup k inžinierskym stavbám posilňuje hospodársku súťaž založenú na infraštruktúre, ale 

nemal by sa považovať za jediný či primárny prostriedok nápravy. Preto je nevyhnutné 

zahrnúť doplnkovú povinnosť poskytnúť prístup k celým fyzickým sieťovým prvkom (t. j. 

pasívny prístup). Pasívne prostriedky nápravy v porovnaní s aktívnymi zostanú hlavnými 

veľkoobchodnými produktmi prístupu, ktoré zabezpečujú a podporujú udržateľnú 

hospodársku súťaž založenú na infraštruktúre. V pozmeňujúcom návrhu sa preto dáva 

prednosť pasívnym prostriedkom nápravy pred aktívnymi. 

 

Pozmeňujúci návrh   890 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1 a. Národné regulačné orgány 

zohľadňujú najmä tieto faktory: 

 a) technickú a ekonomickú 

životaschopnosť používania alebo 

inštalovania konkurenčných zariadení 

vzhľadom na mieru vývoja na trhu, berúc 

do úvahy povahu a typ daného prepojenia 

a/alebo prístupu vrátane životnosti iných 

prístupových produktov z vyššej úrovne 

distribučného reťazca, ako napríklad 

prístup ku káblovodom; 

 b) technologický rozvoj ovplyvňujúci 

technický návrh a správu siete; 

 cb) uskutočniteľnosť poskytnutia 

navrhovaného prístupu vzhľadom na 

dostupnú kapacitu; 

 dc) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené; 

 ed) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 
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pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

 fe) v prípade potreby všetky príslušné 

práva týkajúce sa duševného vlastníctva; 

 g) poskytovanie celoeurópskych služieb. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   891 

Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Národné regulačné orgány by však 

nemali zaviesť prístup ku káblovodom, 

k inšpekčným komorám, rúram, vstupným 

šachtám a rozvodným skriniam pre 

prevádzkovateľov pôsobiacich výlučne v 

oblasti veľkoobchodu v zmysle článku 77, 

keď títo prevádzkovatelia ponúkajú 

funkčné a podobné alternatívne spôsoby 

prístupu pre koncových používateľov v 

súlade s článkom 3 ods. 3 smernice 

2014/61/EÚ. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na to, aby bol obchodný model vertikálne oddelených podnikov udržateľný, prevádzkovatelia 

pôsobiaci výlučne v oblasti veľkoobchodu by nemali mať povinnosť poskytovať prístup k 

svojim káblovodom napríklad vertikálne integrovaným prevádzkovateľom. To by vertikálne 

integrovaných prevádzkovateľov pripravilo o ekonomické stimuly používať siete 

prevádzkovateľov pôsobiacich výlučne v oblasti veľkoobchodu a ohrozilo prípadné výnosy 

investorov vo výlučne veľkoobchodných sieťach. 

 

Pozmeňujúci návrh   892 

Kaja Kallas 
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Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Národný regulačný orgán 

zabezpečí, aby sa tam, kde je prístup k 

inžinierskym stavbám, ako napríklad 

prístup ku káblovodom, pre dostupnosť 

obmedzený, zaviedli v súlade s článkom 71 

alternatívne spôsoby prístupu, ako je 

napríklad prenájom optického vlákna. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Prístup k inžinierskym stavbám významne prispieva k udržateľnej hospodárskej súťaži, mal by 

však zohľadňovať obmedzenú dostupnosť alebo fyzické prekážky brániace zabezpečeniu 

takéhoto prístupu. 

 

Pozmeňujúci návrh   893 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Národný regulačný orgán môže 

uložiť operátorovi požiadavky poskytnúť 

prístup v súlade s týmto článkom bez 

ohľadu na to, či majetok, ktorý by tejto 

požiadavke podliehal, je podľa trhovej 

analýzy súčasťou relevantného trhu, ak je 

táto povinnosť nevyhnutná a adekvátna 

na splnenie cieľov v článku 3. 

2. Národné regulačné orgány 

zohľadňujú najmä tieto faktory: 

a) technickú a ekonomickú 

životaschopnosť používania alebo 

inštalovania konkurenčných zariadení 

vzhľadom na mieru vývoja na trhu, berúc 

do úvahy povahu a typ daného prepojenia 

a/alebo prístupu vrátane životnosti iných 

prístupových produktov z vyššej úrovne 

distribučného reťazca, ako napríklad 

prístup ku káblovodom; 

b) technologický rozvoj ovplyvňujúci 

technický návrh a správu siete; 

c) uskutočniteľnosť poskytnutia 

navrhovaného prístupu vzhľadom na 

dostupnú kapacitu; 

d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 
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uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené; 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

f) v prípade potreby všetky príslušné práva 

týkajúce sa duševného vlastníctva; 
g) poskytovanie celoeurópskych služieb. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   894 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Národný regulačný orgán môže 

uložiť operátorovi požiadavky poskytnúť 

prístup v súlade s týmto článkom bez 

ohľadu na to, či majetok, ktorý by tejto 

požiadavke podliehal, je podľa trhovej 

analýzy súčasťou relevantného trhu, ak je 

táto povinnosť nevyhnutná a adekvátna 

na splnenie cieľov v článku 3. 

2. Národné regulačné orgány 

zohľadňujú najmä tieto faktory: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Prístup k inžinierskym stavbám posilňuje hospodársku súťaž založenú na infraštruktúre, ale 

nemal by sa považovať za jediný či primárny prostriedok nápravy. Preto je nevyhnutné 

zahrnúť doplnkovú povinnosť poskytnúť prístup k celým fyzickým sieťovým prvkom (t. j. 

pasívny prístup). Pasívne prostriedky nápravy v porovnaní s aktívnymi zostanú hlavnými 

veľkoobchodnými produktmi prístupu, ktoré zabezpečujú a podporujú udržateľnú 

hospodársku súťaž založenú na infraštruktúre. V pozmeňujúcom návrhu sa preto dáva 

prednosť pasívnym prostriedkom nápravy pred aktívnymi. 
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Pozmeňujúci návrh   895 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 2 – písmeno a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 a) technickú a ekonomickú 

životaschopnosť používania alebo 

inštalovania konkurenčných zariadení 

vzhľadom na mieru vývoja na trhu, berúc 

do úvahy povahu a typ daného prepojenia 

a/alebo prístupu vrátane životnosti iných 

prístupových produktov z vyššej úrovne 

distribučného reťazca, ako napríklad 

prístup ku káblovodom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   896 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 2 – písmeno b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b) technologický rozvoj ovplyvňujúci 

technický návrh a správu siete; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   897 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 2 – písmeno c (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 c) uskutočniteľnosť poskytnutia 

navrhovaného prístupu vzhľadom na 

dostupnú kapacitu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   898 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 2 – písmeno d (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   899 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 2 – písmeno e (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   900 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 70 – odsek 2 – písmeno f (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 f) poskytovanie celoeurópskych 

služieb. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 70 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 70a  

 Povinnosti prístupu nad rámec 

inžinierskych stavieb 

 V geografických oblastiach, kde možno 

očakávať dve prístupové siete orientované 

na budúcnosť a kde aspoň jeden z 

prevádzkovateľov siete ponúka 

veľkoobchodný prístup pre každý 

zainteresovaný podnik za primeraných 

obchodných podmienok umožňujúcich 

udržateľnú hospodársku súťaž na 

maloobchodnom trhu, národné regulačné 

orgány uložia alebo zachovajú povinnosti 

poskytovania veľkoobchodného prístupu 

nad rámec prístupu k inžinierskym 

stavbám v súlade s článkom 3 smernice 

2014/61/EÚ. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Povinnosť prístupu a používania 

špecifických sieťových zariadení 

Povinnosť prístupu a používania celých a 

spoločných fyzických sieťových prvkov 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi. 

 

Pozmeňujúci návrh   903 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3, 

môže v súlade s ustanoveniami článku 66 

uložiť operátorom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom, by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3, 

môže v súlade s ustanoveniami článku 66 

uložiť prevádzkovateľom povinnosti: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   904 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3, 

môže v súlade s ustanoveniami článku 66 

uložiť operátorom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom, by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3, 

môže v súlade s ustanoveniami článku 66 

uložiť prevádzkovateľom povinnosti: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 

3, môže v súlade s ustanoveniami článku 

66 uložiť operátorom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

Národný regulačný orgán môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 uložiť 

prevádzkovateľom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 
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a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom, by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

podmienky s podobným vplyvom by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu alebo by 

neboli v záujme koncových používateľov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné zabezpečiť účinný prístup ku káblovodom a k stožiarom prevádzkovateľov s 

významným vplyvom na trhu s cieľom zabezpečiť hospodársku súťaž na európskych trhoch. 

 

Pozmeňujúci návrh   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3, 

môže v súlade s ustanoveniami článku 66 

uložiť operátorom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom, by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 3 smernice 2014/61/EÚ 

nepovedú k dosiahnutiu cieľov 

stanovených v článku 3, môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 uložiť 

prevádzkovateľom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď to nie je na úkor inovatívneho 

rozvoja, ako sú vysokokapacitné siete a 

softvéry emulovaných sietí, a keď národný 

regulačný orgán usúdi, že odmietnutie 

prístupu alebo neprimerané podmienky s 

podobným vplyvom by bránili vytvoreniu 

udržateľného, konkurenčne orientovaného 

trhu na maloobchodnej úrovni a neboli by 

v záujme koncových používateľov. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   907 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 

3, môže v súlade s ustanoveniami článku 

66 uložiť operátorom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom, by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

Národný regulačný orgán môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 uložiť 

prevádzkovateľom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   908 

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

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 

3, môže v súlade s ustanoveniami článku 

66 uložiť operátorom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

Národný regulačný orgán môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 uložiť 

prevádzkovateľom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 
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používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom, by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   909 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 

3, môže v súlade s ustanoveniami článku 

66 uložiť operátorom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom, by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

Národný regulačný orgán môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 uložiť 

prevádzkovateľom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom by 

bránili vytvoreniu dlhodobej udržateľnej 

hospodárskej súťaže na príslušných 

trhoch a neboli by v záujme koncových 

používateľov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 



 

AM\1122811SK.docx 53/189 PE602.952v01-00 

 SK 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text. 

 

Pozmeňujúci návrh   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3, 

môže v súlade s ustanoveniami článku 66 

uložiť operátorom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom, by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3, 

môže v súlade s ustanoveniami článku 66 

uložiť operátorom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej a veľkoobchodnej úrovni a 

neboli by v záujme koncových 

používateľov. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Je potrebné zabezpečiť, aby sa udržateľná hospodárska súťaž rozvíjala na všetkých 

úrovniach, teda aj na veľkoobchodnej úrovni. 

 

Pozmeňujúci návrh   911 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že samotné povinnosti uložené v 

súlade s článkom 70 nepovedú k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 

3, môže v súlade s ustanoveniami článku 

66 uložiť operátorom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom, by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

Iba ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že povinnosti uložené v súlade s 

článkom 70 nebudú riešiť problémy 

hospodárskej súťaže zistené na 

príslušných trhoch, môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 uložiť 

prevádzkovateľom povinnosti vyhovieť 

primeraným žiadostiam o prístup a 

používanie špecifických sieťových prvkov 

a pridružených prostriedkov v situáciách, 

keď národný regulačný orgán usúdi, že 

odmietnutie prístupu alebo neprimerané 

podmienky s podobným vplyvom, by 

bránili vytvoreniu udržateľného, 

konkurenčne orientovaného trhu na 

maloobchodnej úrovni a neboli by v 

záujme koncových používateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Od operátora môžu medzi iným 

vyžadovať, aby: 

Národné regulačné orgány môžu medzi 

iným zaviesť: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Od operátora môžu medzi iným vyžadovať, 

aby: 

Od operátora môžu vyžadovať, aby: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   914 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným sieťovým prvkom a/alebo 

zariadeniam, podľa potreby aj vrátane 

prístupu k sieťovým prvkom, ktorý je buď 

neaktívnym či fyzickým a/alebo aktívnym 

či virtuálnym uvoľneným prístupom k 

účastníckemu vedeniu; 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným nefyzickým sieťovým 

prvkom vrátane aktívnych služieb; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   915 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným sieťovým prvkom a/alebo 

zariadeniam, podľa potreby aj vrátane 

prístupu k sieťovým prvkom, ktorý je buď 

neaktívnym či fyzickým a/alebo aktívnym 

či virtuálnym uvoľneným prístupom k 

účastníckemu vedeniu; 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným nefyzickým sieťovým 

prvkom vrátane aktívnych služieb; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   916 
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David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným sieťovým prvkom a/alebo 

zariadeniam, podľa potreby aj vrátane 

prístupu k sieťovým prvkom, ktorý je buď 

neaktívnym či fyzickým a/alebo aktívnym 

či virtuálnym uvoľneným prístupom k 

účastníckemu vedeniu; 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným nefyzickým sieťovým 

prvkom vrátane aktívnych služieb; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť prednosť prostriedkov nápravy založených 

na pasívnom prístupe pred prostriedkami nápravy založenými na aktívnom prístupe. 

 

Pozmeňujúci návrh   917 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným sieťovým prvkom a/alebo 

zariadeniam, podľa potreby aj vrátane 

prístupu k sieťovým prvkom, ktorý je buď 

neaktívnym či fyzickým a/alebo aktívnym 

či virtuálnym uvoľneným prístupom k 

účastníckemu vedeniu; 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným nefyzickým sieťovým 

prvkom a/alebo zariadeniam, podľa 

potreby aj vrátane aktívnej služby na 

základe transparentných a regulovaných 

tarifných podmienok, ktoré aspoň 

umožňujú použiť rovnaké tarify 

maloobchodných ponúk regulovaného 

prevádzkovateľa; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   918 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným sieťovým prvkom a/alebo 

zariadeniam, podľa potreby aj vrátane 

prístupu k sieťovým prvkom, ktorý je buď 

neaktívnym či fyzickým a/alebo aktívnym 

či virtuálnym uvoľneným prístupom k 

účastníckemu vedeniu; 

a) poskytol prístup tretím stranám v 

jednej sieťovej vrstve, ktorá najlepšie rieši 

problém zistený na maloobchodnej 

úrovni, podľa potreby aj vrátane prístupu k 

sieťovým prvkom, ktorý je buď 

neaktívnym (či fyzickým) alebo aktívnym 

(či virtuálnym) prístupom k účastníckemu 

vedeniu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným sieťovým prvkom a/alebo 

zariadeniam, podľa potreby aj vrátane 

prístupu k sieťovým prvkom, ktorý je buď 

neaktívnym či fyzickým a/alebo aktívnym 

či virtuálnym uvoľneným prístupom k 

účastníckemu vedeniu; 

a) povinnosti týkajúce sa prístupu 

k osobitným celým fyzickým sieťovým 

prvkom a pridruženým zariadeniam a ich 

využívania vrátane uvoľneného prístupu 

ku kovovému účastníckemu vedeniu a 

k vedľajšiemu vedeniu, ako aj uvoľnený 

prístup k vláknovým slučkám a 

segmentom ukončujúcim vlákna; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   920 

Michał Boni 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným sieťovým prvkom a/alebo 

zariadeniam, podľa potreby aj vrátane 

prístupu k sieťovým prvkom, ktorý je buď 

neaktívnym či fyzickým a/alebo aktívnym 

či virtuálnym uvoľneným prístupom k 

účastníckemu vedeniu; 

a) poskytol prístup tretím stranám k 

špecifikovaným sieťovým prvkom a/alebo 

zariadeniam, podľa potreby aj vrátane 

prístupu k všetkým sieťovým prvkom 

a/alebo virtuálneho uvoľneného prístupu 

k účastníckemu vedeniu; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Navrhuje sa objasniť, že článok 71 sa vzťahuje len na aktívne sieťové prvky, kým článok 70 

rieši reguláciu pasívnej infraštruktúry. 

 

Pozmeňujúci návrh   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytol prístup tretím stranám 

k špecifikovaným sieťovým prvkom 

a/alebo zariadeniam, podľa potreby aj 

vrátane prístupu k sieťovým prvkom, ktorý 

je buď neaktívnym či fyzickým a/alebo 

aktívnym či virtuálnym uvoľneným 

prístupom k účastníckemu vedeniu; 

a) poskytol prístup tretím stranám 

k špecifikovaným sieťovým prvkom 

a/alebo zariadeniam vrátane prístupu 

k všetkým aktívnym sieťovým prvkom 

a/alebo virtuálneho uvoľneného prístupu 

k účastníckemu vedeniu; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytol prístup tretím stranám 

k špecifikovaným sieťovým prvkom 

a) poskytol prístup tretím stranám 

k špecifikovaným sieťovým prvkom 
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a/alebo zariadeniam, podľa potreby aj 

vrátane prístupu k sieťovým prvkom, ktorý 

je buď neaktívnym či fyzickým a/alebo 

aktívnym či virtuálnym uvoľneným 

prístupom k účastníckemu vedeniu; 

a/alebo zariadeniam vrátane prístupu 

k aktívnym sieťovým prvkom a/alebo 

aktívneho či virtuálneho uvoľneného 

prístupu k účastníckemu vedeniu; 

Or. de 

Odôvodnenie 

V záujme podpory zavádzania sietí treba pri uložení povinnosti poskytovania prístupu 

uprednostniť prístup k pasívnej infraštruktúre alebo inžinierskym stavbám. V prípade, že to 

nepostačuje na podporu udržateľnej hospodárskej súťaže na maloobchodnej a 

veľkoobchodnej úrovni v zmysle koncových používateľov, malo by sa umožniť aktívne 

používanie sieťových prvkov. 

 

Pozmeňujúci návrh   923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) povinnosti deliť sa s tretími 

krajinami o osobitné sieťové prvky 

vrátane spoločného prístupu ku kovovému 

účastníckemu vedeniu a k vedľajšiemu 

vedeniu, ako aj spoločného prístupu k 

vláknovým slučkám a segmentom 

ukončujúcim vlákna vrátane 

multiplexovania rozdelenia vlnovej dĺžky 

a podobných spoločných riešení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b 

 



 

PE602.952v01-00 60/189 AM\1122811SK.docx 

SK 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) jednal v dobrej viere s podnikmi 

žiadajúcimi o prístup; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zachoval už pridelený prístup k 

zariadeniam; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   926 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) poskytol osobitné služby za 

veľkoobchodných podmienok na ďalší 

predaj tretími stranami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 ca) poskytol osobitné služby za 

veľkoobchodných podmienok na ďalší 

predaj tretími stranami; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ide o nové písmeno b). Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť prednosť 

prostriedkov nápravy založených na pasívnom prístupe pred prostriedkami nápravy 

založenými na aktívnom prístupe. 

 

Pozmeňujúci návrh   928 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) poskytol osobitné služby za 

veľkoobchodných podmienok na ďalší 

predaj tretími stranami; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je zabezpečiť prednosť prostriedkov nápravy 

založených na pasívnom prístupe pred prostriedkami nápravy založenými na aktívnom 

prístupe. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že aktívne produkty sú síce pre prevádzkovateľov 

dôležité, aby sa mohli posúvať po rebríčku investícií, nie sú však dostatočnou náhradou za 

pasívny veľkoobchodný prístup v medených a optických sieťach. 

 

Pozmeňujúci návrh   929 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 ca) poskytol osobitné služby za 

veľkoobchodných podmienok na ďalší 

predaj tretími stranami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) udelil otvorený prístup k 

technickým rozhraniam, protokolom 

alebo iným kľúčovým technológiám, ktoré 

sú nepostrádateľné pre interoperabilitu 

služieb alebo služby virtuálnej siete; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) udelil otvorený prístup k 

technickým rozhraniam, protokolom alebo 

iným kľúčovým technológiám, ktoré sú 

nepostrádateľné pre interoperabilitu 

služieb alebo služby virtuálnej siete; 

d) udelil otvorený prístup k 

technickým rozhraniam, protokolom alebo 

iným kľúčovým technológiám, ktoré sú 

nenahraditeľné pre interoperabilitu 

služieb; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) umožnil spoločné umiestnenie 

alebo iné formy spoločného používania 

pridružených prostriedkov; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) poskytol špecifikované služby 

potrebné na zabezpečenie interoperability 

služieb koniec-koniec vrátane zariadení 

pre softvérovo emulované siete alebo 

roamingu v mobilných sieťach; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) poskytol špecifikované služby 

potrebné na zabezpečenie interoperability 

služieb koniec-koniec vrátane zariadení pre 

softvérovo emulované siete alebo 

roamingu v mobilných sieťach; 

f) poskytol špecifikované služby 

potrebné na zabezpečenie interoperability 

služieb koniec-koniec vrátane zariadení pre 

roaming v mobilných sieťach; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno g 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) poskytol prístup k systémom 

operačnej podpory alebo podobným 

softvérovým systémom potrebným na 

zabezpečenie spravodlivej hospodárskej 

súťaže pri poskytovaní služieb; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno h 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) prepojil siete alebo zariadenia 

siete; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno i 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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i) poskytol prístup k pridruženým 

službám, ako je služba identity, lokalizácie 

a prítomnosti. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 1 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národné regulačné orgány môžu k týmto 

povinnostiam pridať podmienky týkajúce 

sa spravodlivosti, primeranosti a 

včasnosti. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   939 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia 

ktorejkoľvek z možných osobitných 

povinností uvedených v odseku 1 a najmä 

ak v súlade so zásadou proporcionality 

posudzujú, či a ako tieto povinnosti uložiť 

analyzujú, či by iné formy prístupu k 

veľkoobchodným vstupom buď na tom 

istom, alebo súvisiacom veľkoobchodnom 

trhu nestačili na riešenie problému na 

maloobchodnom trhu. Posúdenie musí 

zahŕňať existujúce alebo budúce 

2. Zohľadňujú predovšetkým tieto 

faktory: 
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obchodné ponuky prístupu, regulovaný 

prístup podľa článku 59 alebo existujúci 

či plánovaný regulovaný prístup k iným 

veľkoobchodným vstupom v zmysle tohto 

článku. Zohľadňujú predovšetkým tieto 

faktory: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition’ and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a “prospective commercial access offer” should not be a sufficient 

basis upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up 

could result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 

7)). 

 

Pozmeňujúci návrh   940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia 

ktorejkoľvek z možných osobitných 

povinností uvedených v odseku 1 a najmä 

ak v súlade so zásadou proporcionality 

posudzujú, či a ako tieto povinnosti uložiť 

analyzujú, či by iné formy prístupu k 

veľkoobchodným vstupom buď na tom 

istom, alebo súvisiacom veľkoobchodnom 

trhu nestačili na riešenie problému na 

maloobchodnom trhu. Posúdenie musí 

zahŕňať existujúce alebo budúce 

obchodné ponuky prístupu, regulovaný 

prístup podľa článku 59 alebo existujúci 

2. Národné regulačné orgány 

zohľadňujú predovšetkým tieto faktory: 
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či plánovaný regulovaný prístup k iným 

veľkoobchodným vstupom v zmysle tohto 

článku. Zohľadňujú predovšetkým tieto 

faktory: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zameranie na maloobchodné trhy by v rade prípadov viedlo k automatickej deregulácii 

veľkoobchodných trhov. Navyše len existencia „budúcej obchodnej ponuky prístupu“ by 

nemala predstavovať dostatočný základ na požadovanie regulačnej tolerancie. 

 

Pozmeňujúci návrh   941 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia 

ktorejkoľvek z možných osobitných 

povinností uvedených v odseku 1 a najmä 

ak v súlade so zásadou proporcionality 

posudzujú, či a ako tieto povinnosti uložiť 

analyzujú, či by iné formy prístupu k 

veľkoobchodným vstupom buď na tom 

istom, alebo súvisiacom veľkoobchodnom 

trhu nestačili na riešenie problému na 

maloobchodnom trhu. Posúdenie musí 

zahŕňať existujúce alebo budúce 

obchodné ponuky prístupu, regulovaný 

prístup podľa článku 59 alebo existujúci 

či plánovaný regulovaný prístup k iným 

veľkoobchodným vstupom v zmysle tohto 

článku. Zohľadňujú predovšetkým tieto 

faktory: 

2. Národné regulačné orgány 

zohľadňujú predovšetkým tieto faktory: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   942 

Fulvio Martusciello 
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Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia 

ktorejkoľvek z možných osobitných 

povinností uvedených v odseku 1 a najmä 

ak v súlade so zásadou proporcionality 

posudzujú, či a ako tieto povinnosti uložiť 

analyzujú, či by iné formy prístupu k 

veľkoobchodným vstupom buď na tom 

istom, alebo súvisiacom veľkoobchodnom 

trhu nestačili na riešenie problému na 

maloobchodnom trhu. Posúdenie musí 

zahŕňať existujúce alebo budúce 

obchodné ponuky prístupu, regulovaný 

prístup podľa článku 59 alebo existujúci 

či plánovaný regulovaný prístup k iným 

veľkoobchodným vstupom v zmysle tohto 

článku. Zohľadňujú predovšetkým tieto 

faktory: 

2. Ak národné regulačné orgány 

zohľadňujú predovšetkým tieto faktory: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia 

ktorejkoľvek z možných osobitných 

povinností uvedených v odseku 1 a najmä 

ak v súlade so zásadou proporcionality 

posudzujú, či a ako tieto povinnosti uložiť 

analyzujú, či by iné formy prístupu k 

veľkoobchodným vstupom buď na tom 

istom, alebo súvisiacom veľkoobchodnom 

trhu nestačili na riešenie problému na 

2. Národné regulačné orgány 

zohľadňujú predovšetkým tieto faktory: a) 

technickú a ekonomickú životaschopnosť 

používania alebo inštalovania 

konkurenčných zariadení vzhľadom na 

mieru vývoja na trhu, berúc do úvahy 

povahu a typ daného prepojenia a/alebo 

prístupu vrátane životnosti iných 

prístupových produktov z vyššej úrovne 

distribučného reťazca, ako napríklad 
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maloobchodnom trhu. Posúdenie musí 

zahŕňať existujúce alebo budúce 

obchodné ponuky prístupu, regulovaný 

prístup podľa článku 59 alebo existujúci 

či plánovaný regulovaný prístup k iným 

veľkoobchodným vstupom v zmysle tohto 

článku. Zohľadňujú predovšetkým tieto 

faktory: 

prístup ku káblovodom; 

b) technologický rozvoj ovplyvňujúci 

technický návrh a správu siete; 

cb) uskutočniteľnosť poskytnutia 

navrhovaného prístupu vzhľadom na 

dostupnú kapacitu; 

dc) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené; 

ed) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

fe) v prípade potreby všetky príslušné 

práva týkajúce sa duševného vlastníctva; 

g) poskytovanie celoeurópskych služieb. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   944 

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

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia ktorejkoľvek 

z možných osobitných povinností 

uvedených v odseku 1 a najmä ak v súlade 

so zásadou proporcionality posudzujú, či a 

ako tieto povinnosti uložiť analyzujú, či by 

iné formy prístupu k veľkoobchodným 

vstupom buď na tom istom, alebo 

súvisiacom veľkoobchodnom trhu nestačili 

na riešenie problému na maloobchodnom 

trhu. Posúdenie musí zahŕňať existujúce 

alebo budúce obchodné ponuky prístupu, 

regulovaný prístup podľa článku 59 alebo 

existujúci či plánovaný regulovaný prístup 

k iným veľkoobchodným vstupom v 

zmysle tohto článku. Zohľadňujú 

predovšetkým tieto faktory: 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia ktorejkoľvek 

z možných osobitných povinností 

uvedených v odseku 1 a najmä ak v súlade 

so zásadou proporcionality posudzujú, či a 

ako tieto povinnosti uložiť analyzujú, či by 

iné formy prístupu k veľkoobchodným 

vstupom buď na tom istom, alebo 

súvisiacom veľkoobchodnom trhu nestačili 

na riešenie problému na maloobchodnom 

trhu. Posúdenie musí zahŕňať existujúce 

alebo budúce obchodné ponuky prístupu, 

regulovaný prístup podľa článku 59 alebo 

existujúci či plánovaný regulovaný prístup 

k iným veľkoobchodným vstupom v 

zmysle tohto článku, ale v prípade potreby 

sa prispôsobí, aby odrážalo významné 
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zmeny na trhu. Zohľadňujú predovšetkým 

tieto faktory: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby posúdenie odrážalo významné zmeny 

na trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia ktorejkoľvek 

z možných osobitných povinností 

uvedených v odseku 1, a najmä ak v súlade 

so zásadou proporcionality posudzujú, či a 

ako tieto povinnosti uložiť, analyzujú, či by 

iné formy prístupu k veľkoobchodným 

vstupom buď na tom istom, alebo 

súvisiacom veľkoobchodnom trhu nestačili 

na riešenie problému na maloobchodnom 

trhu. Posúdenie musí zahŕňať existujúce 

alebo budúce obchodné ponuky prístupu, 

regulovaný prístup podľa článku 59 alebo 

existujúci či plánovaný regulovaný prístup 

k iným veľkoobchodným vstupom 

v zmysle tohoto článku. Zohľadňujú 

predovšetkým tieto faktory: 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia ktorejkoľvek 

z možných osobitných povinností 

uvedených v odseku 1, a najmä ak v súlade 

so zásadou proporcionality posudzujú, či a 

ako tieto povinnosti uložiť, analyzujú, či by 

iné formy prístupu k veľkoobchodným 

vstupom buď na tom istom, alebo 

súvisiacom veľkoobchodnom trhu nestačili 

na riešenie problému na maloobchodnom 

trhu. Posúdenie musí zahŕňať existujúce 

obchodné ponuky prístupu, regulovaný 

prístup podľa článku 59 alebo existujúci 

regulovaný prístup k iným 

veľkoobchodným vstupom v zmysle tohto 

článku. S cieľom zohľadniť významné 

zmeny na trhu je nutné, aby sa posúdenie 

dalo kedykoľvek prispôsobiť týmto 

zmenám. Zohľadňujú predovšetkým tieto 

faktory: 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   946 

Michał Boni 
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Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia ktorejkoľvek 

z možných osobitných povinností 

uvedených v odseku 1 a najmä ak v súlade 

so zásadou proporcionality posudzujú, či a 

ako tieto povinnosti uložiť analyzujú, či by 

iné formy prístupu k veľkoobchodným 

vstupom buď na tom istom, alebo 

súvisiacom veľkoobchodnom trhu nestačili 

na riešenie problému na maloobchodnom 

trhu. Posúdenie musí zahŕňať existujúce 

alebo budúce obchodné ponuky prístupu, 

regulovaný prístup podľa článku 59 alebo 

existujúci či plánovaný regulovaný prístup 

k iným veľkoobchodným vstupom v 

zmysle tohto článku. Zohľadňujú 

predovšetkým tieto faktory: 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia ktorejkoľvek 

z možných osobitných povinností 

uvedených v odseku 1 a najmä ak v súlade 

so zásadou proporcionality posudzujú, či a 

ako tieto povinnosti uložiť analyzujú, či by 

iné formy prístupu k veľkoobchodným 

vstupom buď na tom istom, alebo 

súvisiacom veľkoobchodnom trhu nestačili 

na riešenie problému na maloobchodnom 

trhu. Posúdenie musí zahŕňať existujúce 

obchodné ponuky prístupu, regulovaný 

prístup podľa článku 59 alebo existujúci 

regulovaný prístup k iným 

veľkoobchodným vstupom v zmysle tohto 

článku, ale vždy sa prispôsobí, aby 

odrážalo významné zmeny na trhu. 

Zohľadňujú predovšetkým tieto faktory: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Pozmeňujúci návrh   947 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia ktorejkoľvek 

2. Ak národné regulačné orgány 

zvažujú adekvátnosť uloženia ktorejkoľvek 
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z možných osobitných povinností 

uvedených v odseku 1 a najmä ak v súlade 

so zásadou proporcionality posudzujú, či a 

ako tieto povinnosti uložiť analyzujú, či by 

iné formy prístupu k veľkoobchodným 

vstupom buď na tom istom, alebo 

súvisiacom veľkoobchodnom trhu nestačili 

na riešenie problému na maloobchodnom 

trhu. Posúdenie musí zahŕňať existujúce 

alebo budúce obchodné ponuky prístupu, 

regulovaný prístup podľa článku 59 alebo 

existujúci či plánovaný regulovaný prístup 

k iným veľkoobchodným vstupom v 

zmysle tohto článku. Zohľadňujú 

predovšetkým tieto faktory: 

z možných osobitných povinností 

uvedených v odseku 1 a najmä ak v súlade 

so zásadou proporcionality posudzujú, či a 

ako tieto povinnosti uložiť analyzujú, či by 

iné formy prístupu k veľkoobchodným 

vstupom buď na tom istom, alebo 

súvisiacom veľkoobchodnom trhu nestačili 

na riešenie problému na príslušných 

trhoch. Posúdenie musí zahŕňať existujúce 

alebo budúce obchodné ponuky prístupu, 

regulovaný prístup podľa článku 59 alebo 

existujúci či plánovaný regulovaný prístup 

k iným veľkoobchodným vstupom v 

zmysle tohto článku. Zohľadňujú 

predovšetkým tieto faktory: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Obvykle existuje niekoľko maloobchodných trhov napojených na jeden veľký veľkoobchodný 

trh, ktoré sa môžu vyvíjať rýchlejšie rôznymi spôsobmi, kým prekážky vstupu zostávajú na 

príslušnom veľkoobchodnom trhu, preto nie je vhodné upriamiť pozornosť len na 

maloobchodný trh, ale bolo by potrebné zamerať sa na dlhodobú udržateľnosť hospodárskej 

súťaže na relevantných trhoch. V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento 

pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) technickú a ekonomickú 

životaschopnosť používania alebo 

inštalovania konkurenčných zariadení 

vzhľadom na mieru vývoja na trhu, berúc 

do úvahy povahu a typ daného prepojenia 

a/alebo prístupu vrátane životnosti iných 

prístupových produktov z vyššej úrovne 

distribučného reťazca, ako napríklad 

prístup ku káblovodom; 

vypúšťa sa 



 

AM\1122811SK.docx 73/189 PE602.952v01-00 

 SK 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) očakávaný technologický rozvoj 

ovplyvňujúci technický návrh a správu 

siete; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   950 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) očakávaný technologický rozvoj 

ovplyvňujúci technický návrh a správu 

siete; 

b) technologický rozvoj ovplyvňujúci 

technický návrh a správu siete; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   951 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) očakávaný technologický rozvoj 

ovplyvňujúci technický návrh a správu 

siete; 

b) technologický rozvoj ovplyvňujúci 

technický návrh a správu siete; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   952 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) potrebu zabezpečiť neutralitu 

technológií umožňujúcu záujemcom o 

prístup navrhovať a spravovať svoju 

vlastnú sieť; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Bez toho, aby bola dotknutá sloboda prevádzkovateľov s významným vplyvom na trhu vytvoriť 

si vlastnú sieťovú architektúru, národné regulačné orgány by mali zabezpečiť prijatie 

prostriedkov nápravy orientovaných na budúcnosť, a to poskytovaním stimulov na rozvoj 

otvorenej a flexibilnej sieťovej architektúry, ktorá by umožňovala prijatie menej zaťažujúcich 

a zložitých prostriedkov nápravy. 

 

Pozmeňujúci návrh   953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) uskutočniteľnosť poskytnutia 

navrhovaného prístupu vzhľadom na 

dostupnú kapacitu; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené najmä pokiaľ ide o investície 

do sietí s veľmi vysokou kapacitou a 

miery rizika, ktoré s nimi súvisia; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   955 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené najmä pokiaľ ide o investície 

do sietí s veľmi vysokou kapacitou a 

miery rizika, ktoré s nimi súvisia; 

d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   956 

Pavel Telička 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené najmä pokiaľ ide o investície 

d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené; 
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do sietí s veľmi vysokou kapacitou a 

miery rizika, ktoré s nimi súvisia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené najmä pokiaľ ide o investície 

do sietí s veľmi vysokou kapacitou a 

miery rizika, ktoré s nimi súvisia; 

d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Potreba zabrániť tomu, aby sa virtuálne produkty považovali za produkty, ktoré nahradia (a 

nie doplnia) produkty pasívneho prístupu. 

 

Pozmeňujúci návrh   958 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené najmä pokiaľ ide o investície 

do sietí s veľmi vysokou kapacitou a 

miery rizika, ktoré s nimi súvisia; 

d) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené najmä pokiaľ ide o investície; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry a udržateľnej hospodárskej 

súťaži v oblasti spoločných investícií do 

sietí; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti infraštruktúry 

a udržateľnej hospodárskej súťaži v oblasti 

spoločných investícií do sietí; 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti infraštruktúry 

a udržateľnej hospodárskej súťaži, ako sú 

tie v oblasti spoločných investícií do sietí a 

iné inovačné komerčné obchodné modely; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   961 

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

 

Návrh smernice 
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Článok 71 – odsek 2 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti infraštruktúry 

a udržateľnej hospodárskej súťaži v oblasti 

spoločných investícií do sietí; 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti infraštruktúry 

a udržateľnej hospodárskej súťaži v oblasti 

inovačných komerčných obchodných 

modelov, ako sú, ale nielen, spoločné 

investície do sietí; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V odôvodnení 166 sa zavádza potreba zohľadniť novo uzatvorené dobrovoľné dohody medzi 

prevádzkovateľmi s cieľom poskytnúť regulačnú pružnosť. Spoločné investície sú konkrétnym 

prípadom, nie však jediným. 

 

Pozmeňujúci návrh   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti infraštruktúry 

a udržateľnej hospodárskej súťaži v 

oblasti spoločných investícií do sietí; 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh je potrebný, pretože niektoré systémy spoločných investícií majú potenciál 

vytvoriť na trhu neúčinnú hospodársku súťaž. 

 

Pozmeňujúci návrh   963 

Pavel Telička 



 

AM\1122811SK.docx 79/189 PE602.952v01-00 

 SK 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti infraštruktúry 

a udržateľnej hospodárskej súťaži v 

oblasti spoločných investícií do sietí; 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   964 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti infraštruktúry 

a udržateľnej hospodárskej súťaži v 

oblasti spoločných investícií do sietí; 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   965 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 
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hospodárskej súťaži v oblasti infraštruktúry 

a udržateľnej hospodárskej súťaži v 

oblasti spoločných investícií do sietí; 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 

competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Pozmeňujúci návrh   966 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti infraštruktúry 

a udržateľnej hospodárskej súťaži v 

oblasti spoločných investícií do sietí; 

e) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   967 
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Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) v prípade potreby všetky príslušné 

práva týkajúce sa duševného vlastníctva; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno g 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) poskytovanie celoeurópskych 

služieb. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   969 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno g a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) existencia širokého výberu ponúk 

a poskytovateľov pevného a mobilného 

prístupu pre každého spotrebiteľa v 

Európe bez ohľadu na miesto jeho 

bydliska; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   970 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 – písmeno g b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 gb) vytvorenie demokratickej 

spoločnosti v digitálnej dobe umožňujúcej 

voľný prístup k informáciám a slobodu 

prejavu pre všetkých občanov Európy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Na zohľadnenie dlhodobého 

záujmu koncových používateľov by sa 

národné regulačné orgány mali viac 

zamerať na uľahčenie investícií všetkých 

prevádzkovateľov do sietí. Regulácia by 

nemala byť na úkor inovačného rozvoja, 

najmä sietí s veľmi veľkou kapacitou, 

softvérovo definovaných sietí a 

virtualizácie sieťovej funkcie. Len v 

prípadoch, keď je to krajne nevyhnutné 

na zabezpečenie konkurencieschopnosti a 

keď neexistujú nijaké alternatívne 

možnosti prístupu, a to ani prístupu 

založeného na obchodných dohodách, by 

sa mal primeraným a vyváženým 

spôsobom zachovať regulovaný prístup, t. 

j. v jednej sieťovej vrstve. Regulovaný 

prístup vo viacerých sieťových vrstvách 

viedol k zbytočnej veľkej zložitosti, čo sa 
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týka súdržnosti regulovaných 

veľkoobchodných produktov v rôznych 

sieťových vrstvách, a neprimerane 

obmedzuje pružnosť a obchodnú slobodu 

v dynamickom prostredí 

telekomunikačného trhu. Obmedzenie 

prístupu na jednu sieťovú vrstvu, ktorá 

najlepšie rieši problém zistený na 

maloobchodnej úrovni, výrazne zníži 

regulačné náklady a riziko regulačného 

zahrávania sa zo strany subjektov na trhu, 

čo prinesie účinnejšie a primeranejšie 

výsledky. V tomto smere by mali národné 

regulačné orgány posúdiť, či je vzhľadom 

na vnútroštátnu alebo miestnu situáciu 

primeranejší aktívny, alebo pasívny 

prístup. Keďže rozdelenie do jednotlivých 

obchodných transakcií je na úkor 

investícií do sietí, pretože umožňuje brať 

to najlepšie od najviac ziskových 

zákazníkov pri priemerných nákladoch, 

nemala by už existovať povinnosť 

poskytovať uvoľnený prístup, ktorý 

oslabuje investičné modely založené na 

diferenciácii produktov a cien. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 71 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Keď národné regulačné orgány 

ukladajú operátorovi povinnosti 

poskytovať prístup v súlade s 

ustanoveniami tohto článku, môžu 

stanoviť technické alebo prevádzkové 

podmienky, ktoré musí poskytovateľ 

a/alebo príjemcovia takého prístupu 

dodržať, ak je to potrebné na 

zabezpečenie bežnej prevádzky siete. 

3. Tým nie je dotknutá skutočnosť, že 

národné regulačné orgány navyše zvážia 

uloženie každej z týchto povinností 

prevádzkovateľovi v súlade s článkom 72. 
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Povinnosti dodržiavať osobitné technické 

normy alebo špecifikácie musia byť v 

súlade s normami a špecifikáciami 

stanovenými v súlade s článkom 39. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národný regulačný orgán môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 uložiť povinnosti 

týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 

cien vrátane povinností týkajúcich sa 

nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 

za poskytovanie špecifických typov 

prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 

keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 

efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 

že dotknutý operátor by mohol na škodu 

koncových používateľov držať ceny na 

neprimerane vysokej úrovni alebo by 

mohol uplatňovať stláčanie marže. 

Národný regulačný orgán môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 uložiť povinnosti 

týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 

cien vrátane povinností týkajúcich sa 

systémov účtovania nákladov za 

poskytovanie špecifických typov 

prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 

keď analýza trhu ukazuje nedostatok 

efektívnej hospodárskej súťaže. Národné 

regulačné orgány môžu uložiť len cenové 

kontroly, ktoré zabezpečujú spravodlivé a 

primerané ceny a nemajú negatívny vplyv 

na investície. Pri vykonávaní cenovej 

kontroly je potrebné, aby súčasne spĺňala 

tieto podmienky: 

a) cenová kontrola zabezpečuje návrat 

všetkých investícií spojených so 

zavedením nových sietí a v plnej miere 

začleňuje riziká súvisiace s týmito 

investíciami; 

b) cenová kontrola nevedie k situácii, keď 

sa investujúci prevádzkovateľ ocitne v 

znevýhodnenej pozícii v porovnaní s 

prevádzkovateľom, ktorý neinvestuje, ani 

k situácii, v ktorej by sa investícia v prvom 

rade nebola uskutočnila; 

c) cenová kontrola zabraňuje 

neprimeraným ziskovým rozpätiam v 

prípade záujemcov o prístup na úkor 

investujúceho prevádzkovateľa a 

primerane odzrkadľuje rozdiely v 
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rizikách, ktoré prijali rôzni záujemcovia o 

prístup. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   974 

Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri zisťovaní potreby vykonania či 

nevykonania cenových kontrol národné 

regulačné orgány zohľadnia dlhodobé 

záujmy koncových používateľov týkajúce 

sa zavedenia a používania sietí novej 

generácie, najmä sietí s veľmi vysokou 

kapacitou. Predovšetkým s cieľom 

podporovať investície operátora vrátane 

investícií do sietí novej generácie národné 

regulačné orgány zohľadňujú investície 

uskutočnené operátorom. Ak národné 

regulačné orgány považujú cenové 

kontroly za vhodné, umožnia operátorovi 

primeranú mieru návratnosti adekvátneho 

vloženého kapitálu, berúc do úvahy všetky 

riziká špecifické pre konkrétny nový 

sieťový investičný projekt. 

S cieľom podporovať investície 

prevádzkovateľa vrátane investícií do sietí 

novej generácie národné regulačné orgány 

zohľadňujú investície uskutočnené 

prevádzkovateľom. Ak národné regulačné 

orgány považujú cenové kontroly za 

vhodné, umožnia prevádzkovateľovi 

primeranú mieru návratnosti adekvátneho 

vloženého kapitálu, berúc do úvahy všetky 

riziká špecifické pre konkrétny nový 

sieťový investičný projekt. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zásady nákladovej orientácie a ekonomickej opakovateľnosti by mali národným regulačným 

orgánom umožniť zaručiť spotrebiteľom nízke ceny. 

 

Pozmeňujúci návrh   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 1 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri zisťovaní potreby vykonania či 

nevykonania cenových kontrol národné 

regulačné orgány zohľadnia dlhodobé 

záujmy koncových používateľov týkajúce 

sa zavedenia a používania sietí novej 

generácie, najmä sietí s veľmi vysokou 

kapacitou. Predovšetkým s cieľom 

podporovať investície operátora vrátane 

investícií do sietí novej generácie národné 

regulačné orgány zohľadňujú investície 

uskutočnené operátorom. Ak národné 

regulačné orgány považujú cenové 

kontroly za vhodné, umožnia operátorovi 

primeranú mieru návratnosti adekvátneho 

vloženého kapitálu, berúc do úvahy všetky 

riziká špecifické pre konkrétny nový 

sieťový investičný projekt. 

S cieľom podporovať investície 

prevádzkovateľa vrátane investícií do sietí 

novej generácie národné regulačné orgány 

zohľadňujú investície uskutočnené 

prevádzkovateľom. Ak národné regulačné 

orgány považujú cenové kontroly za 

vhodné, umožnia prevádzkovateľovi 

primeranú mieru návratnosti adekvátneho 

vloženého kapitálu, berúc do úvahy všetky 

riziká špecifické pre konkrétny nový 

sieťový investičný projekt. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabrániť odstráneniu nákladovej orientácie a jej 

nahradeniu testmi ekonomickej opakovateľnosti, pretože tieto testy nenahrádzajú cenové 

kontroly. 

 

Pozmeňujúci návrh   976 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri zisťovaní potreby vykonania či 

nevykonania cenových kontrol národné 

regulačné orgány zohľadnia dlhodobé 

záujmy koncových používateľov týkajúce 

sa zavedenia a používania sietí novej 

generácie, najmä sietí s veľmi vysokou 

kapacitou. Predovšetkým s cieľom 

podporovať investície operátora vrátane 

S cieľom podporovať investície 

prevádzkovateľa vrátane investícií do sietí 

novej generácie národné regulačné orgány 

zohľadňujú investície uskutočnené 

prevádzkovateľom. Ak národné regulačné 

orgány považujú cenové kontroly za 

vhodné, umožnia prevádzkovateľovi 

primeranú mieru návratnosti adekvátneho 
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investícií do sietí novej generácie národné 

regulačné orgány zohľadňujú investície 

uskutočnené operátorom. Ak národné 

regulačné orgány považujú cenové 

kontroly za vhodné, umožnia operátorovi 

primeranú mieru návratnosti adekvátneho 

vloženého kapitálu, berúc do úvahy všetky 

riziká špecifické pre konkrétny nový 

sieťový investičný projekt. 

vloženého kapitálu, berúc do úvahy všetky 

riziká špecifické pre konkrétny nový 

sieťový investičný projekt. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cenová kontrola je dôležitým prvkom regulácie prístupu a nemala by byť podmienená 

žiadnymi ďalšími kritériami. 

 

Pozmeňujúci návrh   977 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri zisťovaní potreby vykonania či 

nevykonania cenových kontrol národné 

regulačné orgány zohľadnia dlhodobé 

záujmy koncových používateľov týkajúce 

sa zavedenia a používania sietí novej 

generácie, najmä sietí s veľmi vysokou 

kapacitou. Predovšetkým s cieľom 

podporovať investície operátora vrátane 

investícií do sietí novej generácie národné 

regulačné orgány zohľadňujú investície 

uskutočnené operátorom. Ak národné 

regulačné orgány považujú cenové 

kontroly za vhodné, umožnia operátorovi 

primeranú mieru návratnosti adekvátneho 

vloženého kapitálu, berúc do úvahy všetky 

riziká špecifické pre konkrétny nový 

sieťový investičný projekt. 

Pri zisťovaní potreby vykonania či 

nevykonania cenových kontrol národné 

regulačné orgány zohľadnia dlhodobé 

záujmy koncových používateľov týkajúce 

sa zavedenia a používania sietí novej 

generácie, najmä sietí s veľmi vysokou 

kapacitou. Predovšetkým s cieľom 

podporovať investície prevádzkovateľa 

vrátane investícií do sietí novej generácie 

národné regulačné orgány zohľadňujú 

investície uskutočnené prevádzkovateľom. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri zisťovaní potreby vykonania či 

nevykonania cenových kontrol národné 

regulačné orgány zohľadnia dlhodobé 

záujmy koncových používateľov týkajúce 

sa zavedenia a používania sietí novej 

generácie, najmä sietí s veľmi vysokou 

kapacitou. Predovšetkým s cieľom 

podporovať investície operátora vrátane 

investícií do sietí novej generácie národné 

regulačné orgány zohľadňujú investície 

uskutočnené operátorom. Ak národné 

regulačné orgány považujú cenové 

kontroly za vhodné, umožnia operátorovi 

primeranú mieru návratnosti adekvátneho 

vloženého kapitálu, berúc do úvahy všetky 

riziká špecifické pre konkrétny nový 

sieťový investičný projekt. 

Pri zisťovaní potreby vykonania či 

nevykonania cenových kontrol národné 

regulačné orgány zohľadnia dlhodobé 

záujmy koncových používateľov týkajúce 

sa investícií do sietí, zavedenia a 

používania sietí novej generácie. 

Predovšetkým s cieľom podporovať 

investície prevádzkovateľa vrátane 

investícií do sietí novej generácie národné 

regulačné orgány zohľadňujú investície 

uskutočnené prevádzkovateľom. Ak 

národné regulačné orgány považujú cenové 

kontroly za vhodné, umožnia 

prevádzkovateľovi primeranú mieru 

návratnosti adekvátneho vloženého 

kapitálu, berúc do úvahy všetky riziká 

špecifické pre konkrétny nový sieťový 

investičný projekt. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   979 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 1 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národné regulačné orgány nesmú uložiť 

ani zachovať povinnosti podľa tohto 

článku, ak zistia preukázateľné 

vypúšťa sa 
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obmedzenie maloobchodnej ceny a 

ktorákoľvek z povinností uložených v 

súlade s článkami 67 až 71, najmä v 

prípade akéhokoľvek testu ekonomickej 

opakovateľnosti uloženého v súlade s 

článkom 68 zaručuje účinný a 

nediskriminačný prístup. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   980 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 1 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národné regulačné orgány nesmú uložiť 

ani zachovať povinnosti podľa tohto 

článku, ak zistia preukázateľné 

obmedzenie maloobchodnej ceny a 

ktorákoľvek z povinností uložených v 

súlade s článkami 67 až 71, najmä v 

prípade akéhokoľvek testu ekonomickej 

opakovateľnosti uloženého v súlade s 

článkom 68 zaručuje účinný a 

nediskriminačný prístup. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 
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Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Pozmeňujúci návrh   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 1 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národné regulačné orgány nesmú uložiť 

ani zachovať povinnosti podľa tohto 

článku, ak zistia preukázateľné 

obmedzenie maloobchodnej ceny a 

ktorákoľvek z povinností uložených v 

súlade s článkami 67 až 71, najmä v 

prípade akéhokoľvek testu ekonomickej 

opakovateľnosti uloženého v súlade s 

článkom 68 zaručuje účinný a 

nediskriminačný prístup. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabrániť odstráneniu nákladovej orientácie a jej 

nahradeniu testmi ekonomickej opakovateľnosti, pretože tieto testy nenahrádzajú cenové 

kontroly. 

 

Pozmeňujúci návrh   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 1 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národné regulačné orgány nesmú uložiť 

ani zachovať povinnosti podľa tohto 

článku, ak zistia preukázateľné obmedzenie 

maloobchodnej ceny a ktorákoľvek z 

Národné regulačné orgány nesmú uložiť 

ani zachovať povinnosti podľa tohto 

článku, a to buď pre nové sieťové prvky v 

prípade, že zavedenie siete prispieva k 
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povinností uložených v súlade s článkami 

67 až 71, najmä v prípade akéhokoľvek 

testu ekonomickej opakovateľnosti 

uloženého v súlade s článkom 68 zaručuje 

účinný a nediskriminačný prístup. 

dostupnosti sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, alebo ak zistia preukázateľné 

obmedzenie maloobchodnej ceny a 

ktorákoľvek z povinností uložených v 

súlade s článkami 67 až 71, najmä v 

prípade akéhokoľvek testu ekonomickej 

opakovateľnosti uloženého v súlade s 

článkom 68 zaručuje účinnú 

nediskrimináciu prístupu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 72 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak má operátor povinnosť 

týkajúcu sa nákladovej orientácie svojich 

cien, dôkazné bremeno, že sú poplatky 

odvodené z nákladov zahŕňajúcich 

primeranú mieru návratnosti investície, 

leží na príslušnom operátorovi. Na účely 

kalkulácie nákladov efektívneho 

poskytovania služieb môžu národné 

regulačné orgány použiť metódy 

účtovania nákladov nezávislé na 

metódach používaných podnikom. 

Národné regulačné orgány môžu od 

operátora požadovať úplné zdôvodnenie 

jeho cien a môžu v prípade potreby 

požadovať úpravu cien. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 72 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 72a  

 Ďalšie povinnosti súvisiace s prístupom 

 1. Príslušný regulačný orgán 

 môže v súlade s ustanoveniami článku 66 

zaviesť povinnosť: 

 a) poskytnúť tretím stranám prístup k 

aktívnym sieťovým prvkom a službám; 

 b) poskytnúť osobitné služby za 

veľkoobchodných podmienok na ďalší 

predaj tretími stranami; 

 c) rokovať v dobrej viere s podnikmi 

žiadajúcimi o prístup; 

 d) zachovať už pridelený prístup k 

zariadeniam; 

 ee) udeliť otvorený prístup k technickým 

rozhraniam, protokolom alebo iným 

kľúčovým technológiám, ktoré sú 

nenahraditeľné pre interoperabilitu 

služieb alebo služieb virtuálnej siete; 

 ff) umožniť spoločné umiestnenie alebo 

iné formy spoločného používania 

pridružených prostriedkov; 

 gg) poskytnúť špecifikované služby 

potrebné na zabezpečenie interoperability 

služieb koniec-koniec vrátane zariadení 

pre softvérovo emulované siete alebo 

roaming v mobilných sieťach; 

 hh) poskytnúť prístup k systémom 

operačnej podpory alebo podobným 

softvérovým systémom potrebným na 

zabezpečenie spravodlivej hospodárskej 

súťaže pri poskytovaní služieb; 

 i) prepojiť siete alebo zariadenia siete; 

 j) poskytnúť prístup k pridruženým 

službám, ako je služba identity, 

umiestnenia a prítomnosti. 

 Národné regulačné orgány môžu k týmto 

povinnostiam pridať podmienky týkajúce 
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sa spravodlivosti, primeranosti a 

včasnosti. 

 2. Zohľadňujú predovšetkým tieto 

faktory: 

 a) technickú a ekonomickú 

životaschopnosť používania alebo 

inštalovania konkurenčných zariadení 

vzhľadom na mieru vývoja na trhu, berúc 

do úvahy povahu a typ daného prepojenia 

a/alebo prístupu vrátane životnosti iných 

prístupových produktov z vyššej úrovne 

distribučného reťazca, ako napríklad 

prístup ku káblovodom; 

 b) technologický rozvoj ovplyvňujúci 

technický návrh a správu siete; 

 cb) uskutočniteľnosť poskytnutia 

navrhovaného prístupu vzhľadom na 

dostupnú kapacitu; 

 dc) počiatočné investície vlastníka 

zariadenia, berúc do úvahy všetky 

uskutočnené verejné investície a riziká s 

nimi spojené; 

 ed) potrebu dlhodobej ochrany 

hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná 

pozornosť venuje ekonomicky efektívnej 

hospodárskej súťaži v oblasti 

infraštruktúry; 

 fe) v prípade potreby všetky príslušné 

práva týkajúce sa duševného vlastníctva; 

 g) poskytovanie celoeurópskych služieb. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 73 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   986 

Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak národný regulačný orgán uloží 

operátorom určeným za subjekty s 

významným vplyvom na trhu s 

veľkoobchodnými službami ukončenia 

hlasového volania povinnosti týkajúce sa 

návratnosti nákladov a cenových kontrol, 

stanoví maximálne symetrické sadzby za 

ukončenie volania vychádzajúce z 

nákladov, ktoré vznikli efektívnemu 

operátorovi. Hodnotenie efektívnych 

nákladov musí vychádzať z aktuálnych 

hodnôt nákladov. Metodika výpočtu 

nákladov použitá na výpočet efektívnych 

nákladov musí vychádzať z modelového 

prístupu zdola nahor použitím dlhodobých 

prírastkových nákladov na poskytovanie 

veľkoobchodnej služby ukončenia 

hlasového volania tretím stranám. 

Ak národný regulačný orgán uloží na trhu s 

veľkoobchodnými službami ukončenia 

hlasového volania povinnosti týkajúce sa 

návratnosti nákladov a cenových kontrol, 

stanoví maximálne symetrické sadzby za 

ukončenie volania vychádzajúce z 

nákladov, ktoré vznikli efektívnemu 

prevádzkovateľovi. Hodnotenie 

efektívnych nákladov musí vychádzať z 

aktuálnych hodnôt nákladov. Metodika 

výpočtu nákladov použitá na výpočet 

efektívnych nákladov musí vychádzať z 

modelového prístupu zdola nahor použitím 

dlhodobých prírastkových nákladov na 

poskytovanie veľkoobchodnej služby 

ukončenia hlasového volania tretím 

stranám. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   987 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Do [dátum] príjme Komisia po 

porade s BEREC delegované akty v 

súlade s článkom 106 týkajúce sa 

jednotnej maximálnej sadzby za 

ukončenie volania, ktorú národné 

regulačné orgány uložia podnikom 

vypúšťa sa 
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určeným za subjekty s významným 

trhovým vplyvom na trhoch so službami 

ukončenia volania z mobilných, resp. 

pevných sietí v Únii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Do [dátum] príjme Komisia po 

porade s BEREC delegované akty v 

súlade s článkom 106 týkajúce sa 

jednotnej maximálnej sadzby za 

ukončenie volania, ktorú národné 

regulačné orgány uložia podnikom 

určeným za subjekty s významným 

trhovým vplyvom na trhoch so službami 

ukončenia volania z mobilných, resp. 

pevných sietí v Únii. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   989 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Pri prijímaní týchto delegovaných 

aktov Komisia postupuje v zmysle zásad 

stanovených v prvom pododseku odseku 1 

a dodržiava kritériá a parametre uvedené 

v prílohe III. 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

PE602.952v01-00 96/189 AM\1122811SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Pri prijímaní týchto delegovaných 

aktov Komisia postupuje v zmysle zásad 

stanovených v prvom podoodseku odseku 

1 a dodržiava kritériá a parametre 

uvedené v prílohe III. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   991 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pri uplatňovaní odseku 2 Komisia 

zabezpečí, aby jednotná sadzba za 

ukončenie hlasového volania v mobilných 

sietí neprekročila cenu 1,23 eur za minútu 

a jednotná sadzba za ukončenie hlasového 

volania v pevných sieťach cenu 0,14 

centov za minútu. Komisia musí pri prvom 

stanovovaní jednotnej maximálnej sadzby 

za ukončenie volania zohľadniť vážený 

priemer maximálnych sadzieb za 

ukončenie volaní v pevných a mobilných 

sieťach stanovených v súlade so zásadami 

uvedenými v prvom pododseku odseku 1 a 

uplatňovaných v Únii. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   992 
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Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pri uplatňovaní odseku 2 Komisia 

zabezpečí, aby jednotná sadzba za 

ukončenie hlasového volania v mobilných 

sietí neprekročila cenu 1,23 eur za minútu 

a jednotná sadzba za ukončenie hlasového 

volania v pevných sieťach cenu 0,14 

centov za minútu. Komisia musí pri prvom 

stanovovaní jednotnej maximálnej sadzby 

za ukončenie volania zohľadniť vážený 

priemer maximálnych sadzieb za 

ukončenie volaní v pevných a mobilných 

sieťach stanovených v súlade so zásadami 

uvedenými v prvom pododseku odseku 1 a 

uplatňovaných v Únii. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Táto maximálna sadzba by sa mala prijať prostredníctvom delegovaného aktu, a nie hlavných 

právnych predpisov. V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci 

návrh vyžadujú naliehavé dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pri uplatňovaní odseku 2 Komisia 

zabezpečí, aby jednotná sadzba za 

ukončenie hlasového volania v mobilných 

sietí neprekročila cenu 1,23 eur za minútu 

a jednotná sadzba za ukončenie hlasového 

volania v pevných sieťach cenu 0,14 

centov za minútu. Komisia musí pri prvom 

stanovovaní jednotnej maximálnej sadzby 

za ukončenie volania zohľadniť vážený 

4. Komisia zabezpečí, aby jednotná 

sadzba za ukončenie hlasového volania v 

mobilných sieťach neprekročila cenu 1 

euro za minútu a jednotná sadzba za 

ukončenie hlasového volania v pevných 

sieťach cenu 0,12 centov za minútu. 



 

PE602.952v01-00 98/189 AM\1122811SK.docx 

SK 

priemer maximálnych sadzieb za 

ukončenie volaní v pevných a mobilných 

sieťach stanovených v súlade so zásadami 

uvedenými v prvom pododseku odseku 1 a 

uplatňovaných v Únii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   994 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pri uplatňovaní odseku 2 Komisia 

zabezpečí, aby jednotná sadzba za 

ukončenie hlasového volania v mobilných 

sietí neprekročila cenu 1,23 eur za minútu 

a jednotná sadzba za ukončenie hlasového 

volania v pevných sieťach cenu 0,14 

centov za minútu. Komisia musí pri prvom 

stanovovaní jednotnej maximálnej sadzby 

za ukončenie volania zohľadniť vážený 

priemer maximálnych sadzieb za 

ukončenie volaní v pevných a mobilných 

sieťach stanovených v súlade so zásadami 

uvedenými v prvom pododseku odseku 1 a 

uplatňovaných v Únii. 

4. Pri uplatňovaní odseku 2 Komisia 

zabezpečí, aby jednotná sadzba za 

ukončenie hlasového volania v mobilných 

sieťach neprekročila cenu 0,94 centov za 

minútu a jednotná sadzba za ukončenie 

hlasového volania v pevných sieťach cenu 

0,14 centov za minútu. Komisia musí pri 

prvom stanovovaní jednotnej maximálnej 

sadzby za ukončenie volania zohľadniť 

vážený priemer maximálnych sadzieb za 

ukončenie volaní v pevných a mobilných 

sieťach stanovených v súlade so zásadami 

uvedenými v prvom pododseku odseku 1 a 

uplatňovaných v Únii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Pri prijímaní delegovaných aktov v 

zmysle odseku 2 Komisia musí zohľadniť 

celkový počet koncových používateľov v 

vypúšťa sa 
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každom členskom štáte, aby zaručila 

správne vyváženie maximálnych sadzieb 

za ukončenie volania, ako aj vnútroštátne 

okolnosti vyvolávajúce markantné 

rozdiely medzi členskými štátmi pri 

stanovovaní maximálnych sadzieb za 

ukončenie volania v Únii. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   996 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Pri prijímaní delegovaných aktov v 

zmysle odseku 2 Komisia musí zohľadniť 

celkový počet koncových používateľov v 

každom členskom štáte, aby zaručila 

správne vyváženie maximálnych sadzieb 

za ukončenie volania, ako aj vnútroštátne 

okolnosti vyvolávajúce markantné 

rozdiely medzi členskými štátmi pri 

stanovovaní maximálnych sadzieb za 

ukončenie volania v Únii. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   997 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia môže požiadať BEREC o 

vypracovanie ekonomického modelu, 

ktorý jej pomôže stanoviť maximálne 

sadzby za ukončenie volania v Únii. 

Komisia musí zohľadniť informácie o 

vypúšťa sa 
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trhu, ktoré jej poskytnú národné 

regulačné orgány, BEREC alebo priamo 

podniky poskytujúce elektronické 

komunikačné siete a služby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Komisia delegované akty prijaté v 

zmysle tohto článku každých päť rokov 

preskúma. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   999 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 73 – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Komisia delegované akty prijaté v 

zmysle tohto článku každých päť rokov 

preskúma. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh smernice 

Článok 74 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 74  vypúšťa sa 

Regulačná úprava nových sieťových 

prvkov 

 

1.  

Národný regulačný organ nesmie uložiť 

povinnosti týkajúce sa nových sieťových 

prvkov, ktoré tvoria súčasť relevantného 

trhu, na ktorom chce uložiť alebo 

zachovať povinnosti v súlade s článkom 

66 a článkami 67 až 72, a ktoré operátor 

určený za subjekt s významným trhovým 

vplyvom na danom relevantnom trhu 

zaviedol alebo plánuje zaviesť, ak nie sú 

súčasne splnené tieto podmienky: 

 

a) zavádzanie nových sieťových prvkov je 

otvorené ponukám na spoločné investície 

v súlade s transparentným procesom a za 

podmienok, ktoré podporujú dlhodobo 

udržateľnú hospodársku súťaž, okrem 

iného vrátane spravodlivých, primeraných 

a nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

 

b) zavádzanie nových sieťových prvkov 

výrazne prispieva k zavádzaniu sietí s 

veľmi vysokou kapacitou; 

 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do spoločných investícií, môžu 

využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, 

rovnaké podmienky a rovnaký dosah na 

koncových používateľov ako pred 

zavedením, či už formou obchodných 

dohôd založených na spravodlivých a 

primeraných podmienkach, alebo formou 

regulovaného prístupu zachovaného alebo 

zmeneného národným regulačným 

orgánom. 
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Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že 

tieto ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je to potrebné, pretože tento článok by mohol pripraviť pôdu pre nové siete z optických 

vlákien bez toho, aby sa národným regulačným orgánom umožnilo účinne zasiahnuť, keď to 

bude potrebné. 

 

Pozmeňujúci návrh   1001 

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

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 74 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 74  vypúšťa sa 

Regulačná úprava nových sieťových 

prvkov 

 

1.  

Národný regulačný organ nesmie uložiť 

povinnosti týkajúce sa nových sieťových 

prvkov, ktoré tvoria súčasť relevantného 

trhu, na ktorom chce uložiť alebo 

zachovať povinnosti v súlade s článkom 

66 a článkami 67 až 72, a ktoré operátor 

určený za subjekt s významným trhovým 

vplyvom na danom relevantnom trhu 

zaviedol alebo plánuje zaviesť, ak nie sú 

súčasne splnené tieto podmienky: 

 

a) zavádzanie nových sieťových prvkov je 

otvorené ponukám na spoločné investície 

v súlade s transparentným procesom a za 

podmienok, ktoré podporujú dlhodobo 

udržateľnú hospodársku súťaž, okrem 

iného vrátane spravodlivých, primeraných 

a nediskriminačných podmienok 
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ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

b) zavádzanie nových sieťových prvkov 

výrazne prispieva k zavádzaniu sietí s 

veľmi vysokou kapacitou; 

 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do spoločných investícií, môžu 

využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, 

rovnaké podmienky a rovnaký dosah na 

koncových používateľov ako pred 

zavedením, či už formou obchodných 

dohôd založených na spravodlivých a 

primeraných podmienkach, alebo formou 

regulovaného prístupu zachovaného alebo 

zmeneného národným regulačným 

orgánom. 

 

Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že 

tieto ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súčasný rámec nebráni spoločným investíciám. Kým článok síce môže pomôcť uľahčiť 

zavedenie nových sietí z optických vlákien, národným regulačným orgánom sa neumožní 

účinne zasiahnuť, keď to bude potrebné. Je problematické, že spojením „zavádzaniu sietí s 

veľmi vysokou kapacitou“ uvedené v článku 74 písm. b) sa zavádza hierarchia medzi ciele 

regulácie stanovené v článku 3. Aj spoločné investície zo svojej povahy môžu viesť ku 

koordinovanému správaniu, ktoré potom prinesie nekonkurencieschopné výsledky. 

 

Pozmeňujúci návrh   1002 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – názov 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Regulačná úprava nových sieťových 

prvkov 

Regulačná úprava nových prvkov sietí s 

veľmi vysokou kapacitou 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1003 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný organ nesmie 

uložiť povinnosti týkajúce sa nových 

sieťových prvkov, ktoré tvoria súčasť 

relevantného trhu, na ktorom chce uložiť 

alebo zachovať povinnosti v súlade s 

článkom 66 a článkami 67 až 72, a ktoré 

operátor určený za subjekt s významným 

trhovým vplyvom na danom relevantnom 

trhu zaviedol alebo plánuje zaviesť, ak nie 

sú súčasne splnené tieto podmienky: 

vypúšťa sa 

a) zavádzanie nových sieťových prvkov je 

otvorené ponukám na spoločné investície 

v súlade s transparentným procesom a za 

podmienok, ktoré podporujú dlhodobo 

udržateľnú hospodársku súťaž, okrem 

iného vrátane spravodlivých, primeraných 

a nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 
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spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

b) zavádzanie nových sieťových prvkov 

výrazne prispieva k zavádzaniu sietí s 

veľmi vysokou kapacitou; 

 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do spoločných investícií, môžu 

využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, 

rovnaké podmienky a rovnaký dosah na 

koncových používateľov ako pred 

zavedením, či už formou obchodných 

dohôd založených na spravodlivých a 

primeraných podmienkach, alebo formou 

regulovaného prístupu zachovaného alebo 

zmeneného národným regulačným 

orgánom. 

 

Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že 

tieto ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 



 

PE602.952v01-00 106/189 AM\1122811SK.docx 

SK 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Pozmeňujúci návrh   1004 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národný regulačný organ nesmie 

uložiť povinnosti týkajúce sa nových 

sieťových prvkov, ktoré tvoria súčasť 

relevantného trhu, na ktorom chce uložiť 

alebo zachovať povinnosti v súlade s 

článkom 66 a článkami 67 až 72, a ktoré 

operátor určený za subjekt s významným 

trhovým vplyvom na danom relevantnom 

trhu zaviedol alebo plánuje zaviesť, ak nie 

sú súčasne splnené tieto podmienky: 

vypúšťa sa 

a) zavádzanie nových sieťových prvkov je 

otvorené ponukám na spoločné investície 

v súlade s transparentným procesom a za 

podmienok, ktoré podporujú dlhodobo 

udržateľnú hospodársku súťaž, okrem 

iného vrátane spravodlivých, primeraných 

a nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

 

b) zavádzanie nových sieťových prvkov 

výrazne prispieva k zavádzaniu sietí s 

veľmi vysokou kapacitou; 

 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do spoločných investícií, môžu 

využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, 

rovnaké podmienky a rovnaký dosah na 

koncových používateľov ako pred 
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zavedením, či už formou obchodných 

dohôd založených na spravodlivých a 

primeraných podmienkach, alebo formou 

regulovaného prístupu zachovaného alebo 

zmeneného národným regulačným 

orgánom. 

Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že 

tieto ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1005 

Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národný regulačný organ nesmie uložiť 

povinnosti týkajúce sa nových sieťových 

prvkov, ktoré tvoria súčasť relevantného 

trhu, na ktorom chce uložiť alebo zachovať 

povinnosti v súlade s článkom 66 a 

článkami 67 až 72, a ktoré operátor určený 

za subjekt s významným trhovým vplyvom 

na danom relevantnom trhu zaviedol alebo 

plánuje zaviesť, ak nie sú súčasne splnené 

tieto podmienky: 

Národný regulačný orgán nesmie uložiť 

povinnosti týkajúce sa nových sieťových 

prvkov, ktoré tvoria súčasť relevantného 

trhu, na ktorom chce uložiť alebo zachovať 

povinnosti v súlade s článkom 66 a 

článkami 67 až 72, a ktoré prevádzkovateľ 

určený za subjekt s významným trhovým 

vplyvom na danom relevantnom trhu 

zaviedol alebo plánuje zaviesť, ak národný 

regulačný orgán usúdi, že sú súčasne 

splnené tieto podmienky: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1006 

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

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národný regulačný organ nesmie uložiť 

povinnosti týkajúce sa nových sieťových 

prvkov, ktoré tvoria súčasť relevantného 

trhu, na ktorom chce uložiť alebo zachovať 

povinnosti v súlade s článkom 66 a 

článkami 67 až 72, a ktoré operátor určený 

za subjekt s významným trhovým vplyvom 

na danom relevantnom trhu zaviedol alebo 

plánuje zaviesť, ak nie sú súčasne splnené 

tieto podmienky: 

Bez ohľadu na svoje monitorovacie 

právomoci ex post národný regulačný 

orgán môže uložiť povinnosti týkajúce sa 

nových sieťových prvkov, ktoré tvoria 

súčasť relevantného trhu, na ktorom chce 

uložiť alebo zachovať povinnosti v súlade s 

článkom 66 a článkami 67 až 72, a ktoré 

prevádzkovateľ určený za subjekt s 

významným trhovým vplyvom na danom 

relevantnom trhu zaviedol alebo plánuje 

zaviesť, ak sú súčasne splnené tieto 

podmienky: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1007 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národný regulačný organ nesmie uložiť 

povinnosti týkajúce sa nových sieťových 

prvkov, ktoré tvoria súčasť relevantného 

trhu, na ktorom chce uložiť alebo 

zachovať povinnosti v súlade s článkom 

66 a článkami 67 až 72, a ktoré operátor 

určený za subjekt s významným trhovým 

vplyvom na danom relevantnom trhu 

zaviedol alebo plánuje zaviesť, ak nie sú 

súčasne splnené tieto podmienky: 

Národný regulačný orgán, ktorý má v 

úmysle uložiť alebo zachovať povinnosti 

týkajúce sa nových prvkov sietí s veľmi 

vysokou kapacitou v súlade s článkom 66 a 

článkami 67 až 72, a ktoré prevádzkovateľ 

určený za subjekt s významným trhovým 

vplyvom na danom relevantnom trhu 

zaviedol alebo plánuje zaviesť, zohľadní 

tieto kumulatívne podmienky s cieľom 

zabezpečiť, aby boli takéto podmienky 

primerané a opodstatnené: 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 
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Pozmeňujúci návrh   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národný regulačný organ nesmie uložiť 

povinnosti týkajúce sa nových sieťových 

prvkov, ktoré tvoria súčasť relevantného 

trhu, na ktorom chce uložiť alebo zachovať 

povinnosti v súlade s článkom 66 a 

článkami 67 až 72, a ktoré operátor určený 

za subjekt s významným trhovým vplyvom 

na danom relevantnom trhu zaviedol alebo 

plánuje zaviesť, ak nie sú súčasne splnené 

tieto podmienky: 

Národný regulačný orgán môže prijať 

rozhodnutie neuložiť povinnosti týkajúce 

sa nových sieťových prvkov, ktoré tvoria 

súčasť relevantného trhu, na ktorom chce 

uložiť alebo zachovať povinnosti v súlade s 

článkom 66 a článkami 67 až 72, a ktoré 

prevádzkovateľ určený za subjekt s 

významným trhovým vplyvom na danom 

relevantnom trhu zaviedol alebo plánuje 

zaviesť, ak nie sú súčasne splnené tieto 

podmienky: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národný regulačný organ nesmie uložiť 

povinnosti týkajúce sa nových sieťových 

prvkov, ktoré tvoria súčasť relevantného 

trhu, na ktorom chce uložiť alebo zachovať 

povinnosti v súlade s článkom 66 a 

článkami 67 až 72, a ktoré operátor určený 

za subjekt s významným trhovým vplyvom 

na danom relevantnom trhu zaviedol alebo 

plánuje zaviesť, ak nie sú súčasne splnené 

tieto podmienky: 

Národný regulačný orgán môže prijať 

rozhodnutie neuložiť povinnosti týkajúce 

sa nových sieťových prvkov, ktoré tvoria 

súčasť relevantného trhu, na ktorom chce 

uložiť alebo zachovať povinnosti v súlade s 

článkom 66 a článkami 67 až 72, a ktoré 

prevádzkovateľ určený za subjekt s 

významným trhovým vplyvom na danom 

relevantnom trhu zaviedol alebo plánuje 

zaviesť, ak nie sú súčasne splnené tieto 

podmienky: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   1010 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré podporujú 

dlhodobo udržateľnú hospodársku súťaž, 

okrem iného vrátane spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov 

i) vykonáva spoločný podnik zriadený 

dvomi alebo viacerými podnikmi so 

spoločným vlastníctvom, pričom jeden 

alebo viacero podnikov podieľajúcich sa 

na spoločnom podniku poskytuje 

veľkoobchodný prístup alebo konkuruje 

na maloobchodnej úrovni; alebo 
ii) je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré podporujú 

dlhodobo udržateľnú hospodársku súťaž, 

okrem iného vrátane spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; alebo 

iii) vykonáva jeden podnik, ktorý 

predkladá veľkoobchodnú ponuku za 

podmienok, ktoré podobne ako podmienky 

pre spoločné investície uvedené v 

pododseku ii) podporujú z dlhodobého 

hľadiska hospodársku súťaž tým, že 

zahŕňajú okrem iného spravodlivé, 

primerané a nediskriminačné podmienky 

ponúkané potenciálnym záujemcom o 

prístup; flexibilitu z hľadiska hodnoty a 

načasovania záväzku poskytnutého 

každým záujemcom o prístup; možnosti 

rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   1011 

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

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré podporujú 

dlhodobo udržateľnú hospodársku súťaž, 

okrem iného vrátane spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je buď: 

i) otvorené ponukám na spoločné investície 

v súlade s transparentným procesom a za 

podmienok, ktoré podporujú dlhodobo 

udržateľnú hospodársku súťaž, okrem 

iného vrátane spravodlivých, primeraných 

a nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; súlad s 

kritériami stanovenými v prílohe IV; 

alebo 

ii) ho vykonáva jeden podnik, ktorý 

predkladá veľkoobchodnú ponuku za 

podmienok, ktoré podporujú z dlhodobého 

hľadiska hospodársku súťaž tým, že 

zahŕňajú okrem iného spravodlivé, 

primerané a nediskriminačné podmienky 

ponúkané potenciálnym záujemcom o 

prístup; mechanizmy na rozdelenie rizika; 

flexibilitu z hľadiska hodnoty a 

načasovania záväzku poskytnutého 

každým záujemcom o prístup; možnosti 

rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ako sa uvádza v pozmeňujúcom návrhu k článku 71 ods. 2 písm. e), v odôvodnení 166 sa 

uvádza potreba zohľadniť novo uzatvorené dobrovoľné dohody medzi prevádzkovateľmi s 

cieľom poskytnúť regulačnú pružnosť. Spoločné investície sú konkrétnym prípadom 

obchodnej dohody, nie však jediným. 
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Pozmeňujúci návrh   1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré 

podporujú dlhodobo udržateľnú 

hospodársku súťaž, okrem iného vrátane 

spravodlivých, primeraných a 

nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré podporujú 

dlhodobo udržateľnú hospodársku súťaž, 

okrem iného vrátane spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré podporujú 

dlhodobo udržateľnú hospodársku súťaž, 

okrem iného vrátane spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 
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hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry. Národné 

regulačné orgány stanovia v príslušných 

členských štátoch jasné podmienky pre 

spoločné investície. Spoločné investície 

musia zabrániť tomu, aby spoluinvestori 

alebo iné podniky na trhu neboli 

znevýhodnené z hľadiska hospodárskej 

súťaže. Spoločné investície zabezpečia 

otvorený prístup pre všetky podniky, ktoré 

majú záujem o účasť.  

Or. de 

Odôvodnenie 

Regulačné orgány musia stanoviť jasné podmienky pre modely spoločných investícií. 

 

Pozmeňujúci návrh   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré 

podporujú dlhodobo udržateľnú 

hospodársku súťaž, okrem iného vrátane 

spravodlivých, primeraných a 

nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov sa realizuje prostredníctvom 

spoločných investícií, ktoré prispievajú 

k tvorbe účinnej a udržateľnej 

hospodárskej súťaže na relevantnom trhu 

alebo od ktorých sa to primerane očakáva. 

Týka sa to aj plnenia kritérií stanovených 

v prílohe IV; 
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Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1015 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré 

podporujú dlhodobo udržateľnú 

hospodársku súťaž, okrem iného vrátane 
spravodlivých, primeraných a 

nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je predmetom dohody o 

spoločných investíciách, pričom 

podmienky pre spoločné investície sú 

otvorené pre všetkých potenciálnych 

spoluinvestorov a dohodnuté medzi 

podnikmi na základe spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok vrátane technických a 

finančných podmienok; podporovanie 

udržateľnej hospodárskej súťaže z 

dlhodobého hľadiska a flexibilita z 

hľadiska hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré 

podporujú dlhodobo udržateľnú 

hospodársku súťaž, okrem iného vrátane 

spravodlivých, primeraných a 

nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 
spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

a) pri zavádzaní nových sieťových 

prvkov sa v súlade s transparentným 

procesom používajú investičné modely, 

ktoré podporujú dlhodobo udržateľnú 

hospodársku súťaž. Zahŕňajú napríklad 

modely spoločných investícií, ktoré sa 

vyznačujú spravodlivými, primeranými, 

nediskriminačnými podmienkami pre 

spoluinvestorov, flexibilitou z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom, 

možnosťou rozšírenia záväzku 

v budúcnosti a recipročnými právami 

udelenými spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

Or. de 

Odôvodnenie 

Skutočné využívanie investícií, ktoré podporujú hospodársku súťaž, by malo nabádať 

k deregulácii, keďže podpora zavádzania infraštruktúry na základe hospodárskej súťaže by 

mala mať prednosť pred reguláciou trhu. Pri posudzovaní by sa preto mali rovnako zohľadniť 

všetky investičné modely, ktoré podporujú udržateľnú hospodársku súťaž. 

 

Pozmeňujúci návrh   1017 

Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré podporujú 

dlhodobo udržateľnú hospodársku súťaž, 

okrem iného vrátane spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je predmetom dohody o 

spoločných investíciách v súlade s 

transparentným procesom a za podmienok, 

ktoré podporujú dlhodobo udržateľnú 

hospodársku súťaž, okrem iného vrátane 

spravodlivých, primeraných a 

nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 
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recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré podporujú 

dlhodobo udržateľnú hospodársku súťaž, 

okrem iného vrátane spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené dohode o spoločných 

investíciách v súlade s transparentným 

procesom a za podmienok, ktoré podporujú 

dlhodobo udržateľnú hospodársku súťaž, 

okrem iného vrátane spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 

a) zavádzanie nových sieťových 

prvkov sa vykonáva prostredníctvom 

spoločných investícií v súlade s 
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procesom a za podmienok, ktoré podporujú 

dlhodobo udržateľnú hospodársku súťaž, 

okrem iného vrátane spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

podmienok ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

transparentným procesom a za podmienok, 

ktoré podporujú dlhodobo udržateľnú 

hospodársku súťaž, okrem iného vrátane 

spravodlivých, primeraných a 

nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a – bod i (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 i) vykonáva spoločný podnik 

zriadený dvomi alebo viacerými podnikmi 

so spoločným vlastníctvom, pričom jeden 

alebo viacero podnikov podieľajúcich sa 

na spoločnom podniku poskytuje 

veľkoobchodný prístup alebo konkuruje 

na maloobchodnej úrovni; alebo 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a – bod ii (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ii) je otvorené ponukám na spoločné 

investície v súlade s transparentným 
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procesom a za podmienok, ktoré 

podporujú dlhodobo udržateľnú 

hospodársku súťaž, okrem iného vrátane 

spravodlivých, primeraných a 

nediskriminačných podmienok 

ponúkaných potenciálnymi 

spoluinvestormi; flexibilita z hľadiska 

hodnoty a načasovania záväzku 

poskytnutého každým spoluinvestorom; 

možností rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

recipročných práv udelených 

spoluinvestormi po zavedení 

spoluinvestovanej infraštruktúry; alebo 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a – bod iii (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iii) vykonáva jeden podnik, ktorý 

predkladá veľkoobchodnú ponuku za 

podmienok, ktoré podobne ako podmienky 

pre spoločné investície uvedené v 

pododseku ii) podporujú z dlhodobého 

hľadiska hospodársku súťaž tým, že 

zahŕňajú okrem iného spravodlivé, 

primerané a nediskriminačné podmienky 

ponúkané potenciálnym záujemcom o 

prístup; flexibilita z hľadiska hodnoty a 

načasovania záväzku poskytnutého 

každým záujemcom o prístup; možnosť 

rozšírenia záväzku v budúcnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 
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Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zavádzanie nových sieťových 

prvkov výrazne prispieva k zavádzaniu 

sietí s veľmi vysokou kapacitou; 

b) zavádzanie nových sieťových 

prvkov vedie k zavádzaniu sietí s veľmi 

vysokou kapacitou alebo sa to primerane 

očakáva; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do spoločných investícií, môžu 

využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, 

rovnaké podmienky a dosah na koncových 

používateľov ako pred zavedením, či už 

formou obchodných dohôd založených na 

spravodlivých a primeraných 

podmienkach, alebo formou 

regulovaného prístupu zachovaného alebo 

zmeneného národným regulačným 

úradom. 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1025 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do spoločných investícií, môžu 

využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, 

rovnaké podmienky a rovnaký dosah na 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do jedného z modelov zavádzania 

uvedených v písmene a), môžu využívať 

rovnakú kvalitu, rýchlosť, rovnaké 
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koncových používateľov ako pred 

zavedením, či už formou obchodných 

dohôd založených na spravodlivých a 

primeraných podmienkach, alebo formou 

regulovaného prístupu zachovaného alebo 

zmeneného národným regulačným 

orgánom. 

podmienky a rovnaký dosah na koncových 

používateľov ako pred zavedením, či už 

formou obchodných dohôd založených na 

spravodlivých a primeraných 

podmienkach, alebo formou regulovaného 

prístupu zachovaného alebo zmeneného 

národným regulačným orgánom počas 

obdobia ôsmich rokov od nadobudnutia 

účinnosti tejto smernice. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do spoločných investícií, môžu 

využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, 

rovnaké podmienky a rovnaký dosah na 

koncových používateľov ako pred 

zavedením, či už formou obchodných 

dohôd založených na spravodlivých a 

primeraných podmienkach, alebo formou 

regulovaného prístupu zachovaného alebo 

zmeneného národným regulačným 

orgánom. 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do spoločných investícií, môžu 

využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, 

rovnaké podmienky a rovnaký dosah na 

koncových používateľov ako pred 

zavedením formou obchodných dohôd 

založených na spravodlivých a 

primeraných podmienkach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1027 

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

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do spoločných investícií, môžu 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do jedného z modelov zavádzania 
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využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, 

rovnaké podmienky a rovnaký dosah na 

koncových používateľov ako pred 

zavedením, či už formou obchodných 

dohôd založených na spravodlivých a 

primeraných podmienkach, alebo formou 

regulovaného prístupu zachovaného alebo 

zmeneného národným regulačným 

orgánom. 

uvedených v písmene a), môžu využívať 

rovnakú kvalitu, rýchlosť, rovnaké 

podmienky a rovnaký dosah na koncových 

používateľov ako pred zavedením, či už 

formou obchodných dohôd založených na 

spravodlivých a primeraných podmienkach 

posúdených národným regulačným 

orgánom, alebo formou regulovaného 

prístupu zachovaného alebo zmeneného 

národným regulačným orgánom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súlad s článkom 74 odsek 1 pododsek 1 písmeno a. 

 

Pozmeňujúci návrh   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do spoločných investícií, môžu 

využívať rovnakú kvalitu, rýchlosť, 

rovnaké podmienky a rovnaký dosah na 

koncových používateľov ako pred 

zavedením, či už formou obchodných 

dohôd založených na spravodlivých a 

primeraných podmienkach, alebo formou 

regulovaného prístupu zachovaného alebo 

zmeneného národným regulačným 

orgánom. 

c) záujemcovia o prístup, ktorí nie sú 

zapojení do jedného z modelov zavádzania 

uvedených v písm. a), môžu využívať 

rovnakú kvalitu, rýchlosť, rovnaké 

podmienky a rovnaký dosah na koncových 

používateľov ako pred zavedením, či už 

formou obchodných dohôd založených na 

spravodlivých a primeraných 

podmienkach, alebo formou regulovaného 

prístupu zachovaného alebo zmeneného 

národným regulačným orgánom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1029 

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

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že 

tieto ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súlad s článkom 74 odsek 1 pododsek 1 písmeno a. 

 

Pozmeňujúci návrh   1030 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že tieto 

ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

Pri posudzovaní podmienok a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že tieto 

podmienky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

Keď sú podmienky súvisiace so 

spoločnými investíciami v súlade s 

ustanoveniami v prílohe IV, ale mohli by 

vytvoriť situáciu výrazne brániacu 

efektívnej hospodárskej súťaži, národné 

regulačné orgány zabezpečia uloženie 

primeraných a opodstatnených povinností 

s cieľom riešiť túto situáciu v súlade s 

článkami 66 až 72. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 



 

AM\1122811SK.docx 123/189 PE602.952v01-00 

 SK 

 

Pozmeňujúci návrh   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že 

tieto ponuky a postupy budú v súlade 

s kritériami stanovenými v prílohe IV. 

Národný regulačný orgán zabezpečí, aby 

boli splnené podmienky pre uplatnenie 

prvého odseku. Ak zistí, že tieto 

podmienky neboli dodržané, môže uložiť 

povinnosti v súlade s článkom 66, ako aj 

článkami 67 až 72. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že tieto 

ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

Pri posudzovaní ponúk a dohôd súvisiacich 

so spoločnými investíciami podľa písm. a) 

v prvom pododseku musia národné 

regulačné orgány zaručiť, že tieto ponuky a 

dohody budú v súlade s kritériami 

stanovenými v prílohe IV. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1033 

Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že tieto 

ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

Pri posudzovaní podmienok a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že tieto 

podmienky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1034 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že tieto 

ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

Pri posudzovaní modelov zavádzania 

uvedených v bodoch ii) a iii) písm. a) 
musia národné regulačné orgány zaručiť, 

že tieto ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri posudzovaní ponúk a postupov 

súvisiacich so spoločnými investíciami 

podľa písm. a) v prvom pododseku musia 

národné regulačné orgány zaručiť, že tieto 

ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

Pri posudzovaní modelov zavádzania 

uvedených v bodoch ii) a iii) písmena a) 
musia národné regulačné orgány zaručiť, 

že tieto ponuky a postupy budú v súlade s 

kritériami stanovenými v prílohe IV. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – bod 1 (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1. Na podporu účinnej hospodárskej 

súťaže a zavádzania nových sieťových 

prvkov a regulačných podmienok 

orientovaných na hospodársku súťaž 

členské štáty po porade s BEREC zavedú 

spravodlivé a primerané pravidlá pre 

spoločné siete a dohody o komerčnom 

prístupe medzi prevádzkovateľmi a 

poskytovateľmi virtuálnych služieb. 

Takéto pravidlá a regulačné podmienky 

slúžia na zvýšenie úrovne sieťových 

prenosov s cieľom uľahčiť návratnosť 

investícií a tým podporiť účinnú 

hospodársku súťaž a rozvoj 

transeurópskych sietí. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1037 

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

 

Návrh smernice 

Článok 74 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak sa na základe analýz trhu vykonaných 

národnými regulačnými orgánmi zistí, že 

ponuky súvisiace so spoločnými 

investíciami a/alebo komerčné dohody 

nepodporujú udržateľnú hospodársku 

súťaž, národné regulačné orgány 

zachovajú alebo zmenia primerané 

regulačné povinnosti prevádzkovateľov 

určených za prevádzkovateľov s 

významným vplyvom na príslušnom trhu. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Komerčné dohody nesmú umelo viesť k odstráneniu povinností prístupu, ak sú potrebné na to, 

aby sa umožnila a zachovala udržateľná hospodárska súťaž. 

 

Pozmeňujúci návrh   1038 

Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 75 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že príslušné povinnosti uložené 

podľa článkov 67 až 72 nesplnili cieľ 

dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž a 

že v súvislosti s určitými trhmi produktov, 

ku ktorým je veľkoobchodný prístup, 

existujú vážne a pretrvávajúce problémy s 

hospodárskou súťažou a/alebo že príslušné 

trhy zlyhávajú, môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 ods. 3 druhým 

pododsekom ako výnimočné opatrenie 

uložiť vertikálne integrovaným podnikom 

povinnosť umiestniť činnosti spojené s 

veľkoobchodným poskytovaním 

relevantných prístupových produktov do 

nezávisle prevádzkovaného obchodného 

subjektu. 

Ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že príslušné povinnosti uložené 

podľa článkov 67 až 72 nesplnili cieľ 

dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž a 

že v súvislosti s určitými trhmi produktov, 

ku ktorým je veľkoobchodný prístup, 

existujú vážne a pretrvávajúce problémy s 

hospodárskou súťažou a/alebo že príslušné 

trhy zlyhávajú, môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 ods. 3 druhým 

pododsekom ako výnimočné opatrenie 

uložiť vertikálne integrovaným podnikom 

povinnosť umiestniť činnosti spojené s 

veľkoobchodným poskytovaním 

relevantných prístupových produktov do 

nezávisle prevádzkovaného obchodného 

subjektu alebo do samostatného právneho 

subjektu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1039 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 75 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že príslušné povinnosti uložené 

podľa článkov 67 až 72 nesplnili cieľ 

dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž a 

že v súvislosti s určitými trhmi produktov, 

ku ktorým je veľkoobchodný prístup, 

existujú vážne a pretrvávajúce problémy s 

hospodárskou súťažou a/alebo že príslušné 

trhy zlyhávajú, môže v súlade s 

ustanoveniami článku 66 ods. 3 druhým 

pododsekom ako výnimočné opatrenie 

uložiť vertikálne integrovaným podnikom 

povinnosť umiestniť činnosti spojené s 

veľkoobchodným poskytovaním 

relevantných prístupových produktov do 

nezávisle prevádzkovaného obchodného 

subjektu. 

Ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že príslušné povinnosti uložené 

podľa článkov 67 až 72 nie sú dostačujúce 

na dosiahnutie efektívnej hospodárskej 

súťaže a že v súvislosti s určitými trhmi 

produktov, ku ktorým je veľkoobchodný 

prístup, existujú vážne a pretrvávajúce 

problémy s hospodárskou súťažou a/alebo 

že príslušné trhy zlyhávajú, môže v súlade 

s ustanoveniami článku 66 ods. 3 druhým 

pododsekom ako výnimočné opatrenie 

uložiť vertikálne integrovaným podnikom 

povinnosť umiestniť činnosti spojené s 

veľkoobchodným poskytovaním 

relevantných prístupových produktov do 

nezávisle prevádzkovaného obchodného 

subjektu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Funkčné oddelenie by malo byť obsiahnuté v balíku nástrojov národných regulačných 

orgánov nielen ako posledný prostriedok nápravy, ale ako opatrenie zacielené na 

zabezpečenie účinnej hospodárskej súťaže. 

 

Pozmeňujúci návrh   1040 

Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 75 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Takýto obchodný subjekt dodáva 

prístupové produkty a služby všetkým 

podnikom vrátane ostatných obchodných 

subjektov v rámci materskej spoločnosti na 

základe rovnakých lehôt a podmienok, a to 

aj pokiaľ ide o úrovne cien a služieb, a 

prostredníctvom tých istých systémov a 

procesov. 

V prípade funkčného oddelenia takýto 
obchodný subjekt dodáva prístupové 

produkty a služby všetkým podnikom 

vrátane ostatných obchodných subjektov v 

rámci materskej spoločnosti na základe 

rovnakých lehôt a podmienok, a to aj 

pokiaľ ide o úrovne cien a služieb, a 

prostredníctvom tých istých systémov a 

procesov. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Národné regulačné orgány by mali mať v prípadoch, ktoré odôvodňuje vnútroštátna situácia, 

možnosť ísť ešte za rámec právneho oddelenia a zaviesť úplný odpredaj veľkoobchodných 

operácií z maloobchodných operácií. 

 

Pozmeňujúci návrh   1041 

Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 75 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že ani uloženie povinnosti 

funkčného oddelenia nesplnilo cieľ 

dosiahnuť účinnú hospodársku súťaž, 

môže uložiť povinnosť právneho 

oddelenia. Táto povinnosť môže zahŕňať 

zákaz, aby právne rozdielne spoločnosti 

kontroloval rovnaký konečný vlastník 

(vlastníci) a aby mohla ktorákoľvek zo 

spoločností uplatňovať voči inej 

rozhodujúci vplyv prostredníctvom práv, 

zmlúv alebo iných prostriedkov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1042 

Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 75 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národný regulačný orgán 

zamýšľa uložiť povinnosť funkčného 

oddelenia, predloží Komisii návrh, ktorý 

obsahuje: 

2. Ak národný regulačný orgán 

zamýšľa uložiť povinnosť funkčného alebo 

právneho oddelenia, predloží Komisii 

návrh, ktorý obsahuje: 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   1043 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 76 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak podniky, ktoré boli v súlade s článkom 

65 tejto smernice určené za podniky s 

významným vplyvom na jednom alebo 

viacerých relevantných trhoch, zamýšľajú 

previesť aktíva tvoriace ich miestnu 

prístupovú sieť alebo jej podstatnú časť na 

samostatný právny subjekt, v ktorom 

nemajú majetkovú účasť, alebo založiť 

samostatný obchodný subjekt, ktorý bude 

poskytovať všetkým maloobchodným 

poskytovateľom vrátane ich vlastných 

maloobchodných divízií úplne rovnocenné 

prístupové produkty, vopred a včas o tom 

informujú národný regulačný orgán, aby 

mohol posúdiť vplyv zamýšľanej 

transakcie. 

Ak podniky, ktoré boli v súlade s článkom 

65 tejto smernice určené za podniky s 

významným vplyvom na jednom alebo 

viacerých relevantných trhoch, zamýšľajú 

previesť aktíva tvoriace ich miestnu 

prístupovú sieť alebo jej podstatnú časť na 

samostatný právny subjekt, v ktorom 

nemajú majetkovú účasť, alebo založiť 

samostatný obchodný subjekt, ktorý bude 

poskytovať všetkým maloobchodným 

poskytovateľom vrátane ich vlastných 

maloobchodných divízií úplne rovnocenné 

prístupové produkty, tri mesiace vopred a 

včas o tom informujú národný regulačný 

orgán, aby mohol posúdiť vplyv 

zamýšľanej transakcie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1044 

Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 76 – odsek 2 – pododsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na základe svojho posúdenia národný 

regulačný orgán uloží, zachová, zmení 

alebo zruší povinnosti v súlade s článkami 

23 a 32 a v prípade potreby uplatní 

ustanovenia článku 77. Vo svojom 

rozhodnutí môže národný regulačný orgán 

tieto záväzky, alebo ich časť za stanoviť 

ako povinné. Ako výnimku z uplatňovania 

článku 65 ods. 6 môže národný regulačný 

orgán stanoviť niektoré alebo všetky 

Na základe svojho posúdenia národný 

regulačný orgán uloží, zachová, zmení 

alebo zruší povinnosti v súlade s článkami 

23 a 32. Vo svojom rozhodnutí môže 

národný regulačný orgán tieto záväzky, 

alebo ich časť stanoviť ako povinné. Ako 

výnimku z uplatňovania článku 65 ods. 6 

môže národný regulačný orgán stanoviť 

niektoré alebo všetky záväzky ako povinné 

na celé obdobie, na ktoré boli dané. 
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záväzky ako povinné na celé obdobie, na 

ktoré boli dané. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1045 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 77 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 77  vypúšťa sa 

Vertikálne oddelené podniky  

1. Národný regulačný orgán, ktorý určí za 

podnik s významným vplyvom na jednom 

či viacerých veľkoobchodných trhoch v 

súlade s článkom 65 tejto smernice 

podnik, ktorý nie je prítomný na žiadnom 

z maloobchodných trhov, posúdi, či tento 

podnik spĺňa tieto vlastnosti: 

 

a) všetky firmy a obchodné oddelenia v 

rámci podniku vrátane všetkých firiem 

kontrolovaných tým istým konečným 

vlastníkom, resp. vlastníkmi, ktoré však 

nemajú v úplnom vlastníctve, vykonávajú 

činnosti – súčasné i plánované – na 

veľkoobchodných trhoch s elektronickými 

komunikačnými službami, a preto nie sú 

zapojené do činností na žiadnom z 

maloobchodných trhov s elektronickými 

komunikačnými službami poskytovanými 

koncovým používateľom v Únii; 

 

b) podnik nemá exkluzívnu dohodu ani 

dohodu, ktorá de facto znamená 

exkluzívnu dohodu s jediným a oddeleným 

podnikom, ktorý vyvíja činnosť na 

niektorom z maloobchodných trhov s 

elektronickými komunikačnými službami 

poskytovanými súkromným alebo 

firemným koncovým používateľom. 

 

2. Ak národný regulačný orgán dospeje k 

záveru, že podmienky v písmenách a) a b) 
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odseku 1 tohto článku boli splnené, môže 

takému podniku uložiť iba povinnosti 

podľa článkov 70 alebo 71. 

3. Národné regulačné orgány kedykoľvek 

preskúmajú povinnosti uložené podniku v 

súlade s týmto článkom, ak dospejú k 

záveru, že podmienky stanovené v 

písmenách a) a b) odseku 1 tohto článku 

už nie sú dodržiavané, a preto by sa mal 

podľa potreby uplatniť postup opísaný v 

článkoch 65 až 72. 

 

4. Národné regulačné orgány preskúmajú 

podmienky uložené podniku v súlade s 

týmto článkom aj vtedy, ak na základe 

dôkazov o podmienkach, ktoré podnik 

ponúkol svojim zákazníkom v 

nadväzujúcom reťazci, orgán potvrdí 

prítomnosť prekážok v hospodárskej 

súťaži poškodzujúcich koncových 

používateľov, ktoré si vyžadujú buď 

uloženie jednej či viacerých povinností 

uvedených v článkoch 67, 68, 69 alebo 72, 

alebo zmenu podmienok uložených v 

súlade s odsekom 2. 

 

5. Uloženie povinností a ich preskúmanie 

podľa tohto článku sa vykoná v súlade s 

postupmi uvedenými v článkoch 23, 32 a 

33. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1046 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 77 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podnik nemá exkluzívnu dohodu 

ani dohodu, ktorá de facto znamená 

exkluzívnu dohodu s jediným a oddeleným 

podnikom, ktorý vyvíja činnosť na 

b) podnik nemá exkluzívnu dohodu 

ani dohodu, ktorá de iure alebo de facto 

znamená exkluzívnu dohodu s jediným a 

oddeleným podnikom, ktorý vyvíja činnosť 
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niektorom z maloobchodných trhov s 

elektronickými komunikačnými službami 

poskytovanými súkromným alebo 

firemným koncovým používateľom. 

na niektorom z maloobchodných trhov s 

elektronickými komunikačnými službami 

poskytovanými súkromným alebo 

firemným koncovým používateľom 

a/alebo obmedzuje prístup tretej strany k 

inžinierskym stavbám a/alebo obmedzuje 

prístup tretej strany k špecifickým 

sieťovým prvkom a pridruženým 

prostriedkom a ich využívanie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné, aby podniky pôsobiace len na veľkoobchodnej úrovni neposilňovali svoje 

monopolné postavenie obmedzovaním prístupu tretích strán. Z toho dôvodu sú potrebné 

požiadavky otvoreného prístupu. Mali by sa pripojiť k povinnosti oddelenia účtovníctva a 

cenových kontrol s cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh   1047 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 77 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) podnik nie je oddeleným 

podnikom, ako sa uvádza v článku 75 a 

76; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh smernice 

Článok 77 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národný regulačný orgán 

dospeje k záveru, že podmienky v 

písmenách a) a b) odseku 1 tohto článku 

boli splnené, môže takému podniku uložiť 

iba povinnosti podľa článkov 70 alebo 71. 

2. Ak národný regulačný orgán 

dospeje k záveru, že podmienky v 

písmenách a) a b) odseku 1 tohto článku 

boli splnené, môže takému podniku uložiť 

iba povinnosti podľa článkov 67, 70, 71 a 

72. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1049 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 77 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak národný regulačný orgán 

dospeje k záveru, že podmienky v 

písmenách a) a b) odseku 1 tohto článku 

boli splnené, môže takému podniku uložiť 

iba povinnosti podľa článkov 70 alebo 71. 

2. Ak národný regulačný orgán 

dospeje k záveru, že podmienky v 

písmenách a) a b) odseku 1 tohto článku 

boli splnené, môže takému podniku uložiť 

iba povinnosti podľa článkov 70 alebo 72. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1050 

Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 77 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Národný regulačný orgán usúdi, 

že sú tieto podmienky splnené, aj keď 

podnik ponúka fyzické pripojenie 

koncovým používateľom alebo poskytuje 

prenos signálov a sieťových prvkov na 
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realizáciu alebo rozvoj miestnej fyzickej 

infraštruktúry pre remeslá, podniky a 

profesie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1051 

Patrizia Toia 

 

Návrh smernice 

Článok 77 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Národné regulačné orgány 

preskúmajú podmienky uložené podniku v 

súlade s týmto článkom aj vtedy, ak na 

základe dôkazov o podmienkach, ktoré 

podnik ponúkol svojim zákazníkom v 

nadväzujúcom reťazci, orgán potvrdí 

prítomnosť prekážok v hospodárskej 

súťaži poškodzujúcich koncových 

používateľov, ktoré si vyžadujú buď 

uloženie jednej či viacerých povinností 

uvedených v článkoch 67, 68, 69 alebo 72, 

alebo zmenu podmienok uložených v 

súlade s odsekom 2. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1052 

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

 

Návrh smernice 

Článok 78 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národný regulačný orgán zabezpečí, aby 

postup vyraďovania častí z prevádzky 

obsahoval transparentný časový 

harmonogram a transparentné podmienky, 

okrem iného aj vhodný časový interval na 

oznámenie a prechod a stanovoval 

Národný regulačný orgán zabezpečí, aby 

postup vyraďovania častí z prevádzky 

obsahoval transparentný časový 

harmonogram a transparentné podmienky, 

okrem iného aj vhodný časový interval na 

oznámenie a prechod a stanovoval 
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dostupnosť alternatívnych porovnateľných 

produktov poskytujúcich prístup k 

sieťovým prvkom nahrádzajúcim 

vyraďovanú infraštruktúru, ak je to 

potrebné na ochranu hospodárskej súťaže a 

práv koncových používateľov. 

dostupnosť alternatívnych porovnateľných 

produktov včas poskytujúcich prístup k 

sieťovým prvkom nahrádzajúcim 

vyraďovanú infraštruktúru, ak je to 

potrebné na ochranu hospodárskej súťaže a 

práv koncových používateľov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1053 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 78 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národný regulačný orgán zabezpečí, aby 

postup vyraďovania častí z prevádzky 

obsahoval transparentný časový 

harmonogram a transparentné podmienky, 

okrem iného aj vhodný časový interval na 

oznámenie a prechod a stanovoval 

dostupnosť alternatívnych 

porovnateľných produktov poskytujúcich 

prístup k sieťovým prvkom nahrádzajúcim 

vyraďovanú infraštruktúru, ak je to 

potrebné na ochranu hospodárskej súťaže a 

práv koncových používateľov. 

Národný regulačný orgán zabezpečí, aby 

postup vyraďovania častí z prevádzky 

obsahoval transparentný časový 

harmonogram a transparentné podmienky, 

okrem iného aj konkrétny posledný 

termín, vhodný časový interval na 

oznámenie a prechod a stanovoval 

dostupnosť rovnocenných produktov 

poskytujúcich prístup k sieťovým prvkom 

nahrádzajúcim vyraďovanú infraštruktúru, 

ak je to potrebné na ochranu hospodárskej 

súťaže a práv koncových používateľov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1054 

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

 

Návrh smernice 

Článok 78 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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a) poskytovateľ prístupu jednoznačne 

stanovil adekvátne podmienky prechodu 

vrátane sprístupnenia alternatívneho 

prístupového produktu, ktorý umožňuje 

pokryť tých istých koncových 

používateľov ako produkt využívajúci 

staršiu infraštruktúru a 

a) poskytovateľ prístupu jednoznačne 

stanovil adekvátne podmienky prechodu 

vrátane včasného sprístupnenia 

alternatívneho porovnateľného 

prístupového produktu, ktorý umožňuje 

pokryť tých istých potenciálnych 

koncových používateľov ako produkt 

využívajúci staršiu infraštruktúru a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1055 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 78 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytovateľ prístupu jednoznačne 

stanovil adekvátne podmienky prechodu 

vrátane sprístupnenia alternatívneho 

prístupového produktu, ktorý umožňuje 

pokryť tých istých koncových 

používateľov ako produkt využívajúci 

staršiu infraštruktúru a 

a) poskytovateľ prístupu jednoznačne 

stanovil adekvátne podmienky prechodu 

vrátane sprístupnenia rovnocenného 

prístupového produktu, ktorý umožňuje 

pokryť tých istých koncových 

používateľov ako produkt využívajúci 

staršiu infraštruktúru a 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1056 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 79 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 

všetci koncoví používatelia na ich území 

prístup k funkčnému internetu a hlasovým 

komunikačným službám v predpísanej 

kvalite vrátane potrebného pripojenia 

minimálne v pevnom umiestnení, a to pri 

cenovej dostupnosti zodpovedajúcej 

špecifickým vnútroštátnym podmienkam. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 

všetci koncoví používatelia na ich území 

prístup k širokopásmovému internetu a 

hlasovým komunikačným službám v 

predpísanej kvalite vrátane potrebného 

pripojenia minimálne v pevnom 

umiestnení, a to pri cenovej dostupnosti 

zodpovedajúcej špecifickým vnútroštátnym 

podmienkam. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1057 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 79 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty definujú službu 

funkčného prístupu k internetu uvedený v 

odseku 1 tak, aby adekvátne zodpovedala 

službám využívaným väčšinou koncových 

používateľov na ich území. Služba 

funkčného prístupu k internetu preto 

musí byť schopná podporovať minimálny 

súbor služieb stanovený v prílohe V. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1058 

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

 

Návrh smernice 

Článok 79 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty definujú službu 

funkčného prístupu k internetu uvedený v 

odseku 1 tak, aby adekvátne zodpovedala 

2. Členské štáty definujú službu 

funkčného prístupu k internetu uvedený v 

odseku 1 tak, aby adekvátne zodpovedala 
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službám využívaným väčšinou koncových 

používateľov na ich území. Služba 

funkčného prístupu k internetu preto musí 

byť schopná podporovať minimálny súbor 

služieb stanovený v prílohe V. 

službám využívaným väčšinou koncových 

používateľov na ich území. Služba 

funkčného prístupu k internetu preto musí 

byť schopná z hľadiska rýchlosti, ako aj 

objemov dát podporovať aspoň minimálny 

súbor služieb stanovený v prílohe V. 

Služba funkčného prístupu k internetu 

spĺňa povinnosť otvoreného internetu 

stanovenú v nariadení 2120/2015. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Návrh smernice 

Článok 81 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak členský štát po zohľadnení 

výsledkov geografického prieskumu 

vykonaného v súlade s článkom 22 ods. 1 

náležite preukáže, že dostupnosť služby 

funkčného prístupu k internetu vymedzenej 

v súlade s článkom 79 ods. 2 a hlasovej 

komunikačnej služby v pevnom umiestnení 

nemožno za normálnych obchodných 

podmienok alebo inými možnými 

nástrojmi verejnej politiky zaručiť, môže 

uložiť adekvátne povinnosti týkajúce sa 

univerzálnej služby tak, aby boli splnené 

všetky primerané požiadavky na prístup k 

týmto službám na jeho území. 

1. Ak členský štát po zohľadnení 

výsledkov geografického prieskumu 

vykonaného v súlade s článkom 22 ods. 1 

náležite preukáže, že dostupnosť služby 

funkčného prístupu k internetu vymedzenej 

v súlade s článkom 79 ods. 2 a hlasovej 

komunikačnej služby v pevnom umiestnení 

nie je v súčasnosti za normálnych 

obchodných podmienok alebo inými 

možnými nástrojmi verejnej politiky 

zaručená, môže uložiť adekvátne 

povinnosti týkajúce sa univerzálnej služby 

tak, aby boli splnené všetky primerané 

požiadavky na prístup k týmto službám na 

jeho území. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Článok 83 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby pri 

poskytovaní zariadení a služieb 

doplnkových k tým, ktoré sú uvedené v 

článku 79, tie podniky, ktoré poskytujú 

služby v súlade s článkami 79, 81 a 82, 

stanovili podmienky takým spôsobom, aby 

koncový používateľ nebol povinný platiť 

za zariadenia alebo služby, ktoré pre 

požadovanú službu nie sú nevyhnutné 

alebo predpísané. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby pri 

poskytovaní zariadení a služieb 

doplnkových k tým, ktoré sú uvedené v 

článku 79, tie podniky, ktoré poskytujú 

hlasové komunikačné služby a služby 

prístupu k internetu v súlade s článkami 

79, 81 a 82, stanovili podmienky takým 

spôsobom, aby koncový používateľ nebol 

povinný platiť za zariadenia alebo služby, 

ktoré pre požadovanú službu nie sú 

nevyhnutné alebo predpísané. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 85 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak na základe výpočtu čistých nákladov 

uvedených v článku 84 národný regulačný 

orgán zistí, že podnik znáša neprimerané 

zaťaženie, členské štáty na žiadosť 

takéhoto podniku rozhodnú 

1. Ak na základe výpočtu čistých nákladov 

uvedených v článku 84 národný regulačný 

orgán zistí, že podnik znáša neprimerané 

zaťaženie, členské štáty na žiadosť 

takéhoto podniku rozhodnú: 

a) zaviesť mechanizmus, ktorým sa 

podniku za transparentných podmienok 

uhradia stanovené čisté náklady z 

verejných fondov; a/alebo 

b) rozdeliť čisté náklady na povinnosti 

univerzálnej služby medzi poskytovateľov 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb a tie podniky, ktoré poskytujú 

služby informačnej spoločnosti, ako sa 

vymedzujú v smernici 2000/31/ES a ktoré 

predstavujú značné využívanie 

širokopásmového internetu. 

Or. en 



 

PE602.952v01-00 140/189 AM\1122811SK.docx 

SK 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia aj naďalej disponovať flexibilitou, pokiaľ ide o financovanie režimu 

povinnosti univerzálnej služby. 

 

Pozmeňujúci návrh   1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 85 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

zaviesť mechanizmus, ktorým sa tomuto 

podniku za transparentných podmienok 

uhradia stanovené čisté náklady z 

verejných fondov. Financovať sa môžu 

len čisté náklady stanovené v súlade s 

článkom 84, ktoré sa týkajú povinností 

uvedených v článkoch 79, 81 a 82. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia aj naďalej disponovať flexibilitou, pokiaľ ide o financovanie režimu 

povinnosti univerzálnej služby. Súlad s pozmeňujúcim návrhom k článku 85 odsek 1. 

 

Pozmeňujúci návrh   1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 85 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2. Ak sú čisté náklady rozdelené podľa 

odseku 1 písm. b), členské štáty vytvoria 

rozdeľovací mechanizmus spravovaný 

národným regulačným orgánom alebo 

orgánom nezávislým od používateľov, 

ktorý je pod dohľadom národného 

regulačného orgánu. Financovať sa 



 

AM\1122811SK.docx 141/189 PE602.952v01-00 

 SK 

môžu len čisté náklady stanovené v súlade 

s článkom 84, ktoré sa týkajú povinností 

uvedených v článkoch 79, 81 a 82. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia aj naďalej disponovať flexibilitou, pokiaľ ide o financovanie režimu 

povinnosti univerzálnej služby. Súlad s pozmeňujúcim návrhom k článku 85 odsek 1. 

 

Pozmeňujúci návrh   1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 85 – odsek 2 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3. Rozdeľovací mechanizmus rešpektuje 

zásady transparentnosti, najmenšieho 

narušenia trhu, nediskriminácie a 

proporcionality v súlade so zásadami 

uvedenými v prílohe VII časť B. Členské 

štáty sa môžu rozhodnúť nepožadovať 

príspevky od podnikov, ktorých tuzemský 

obrat je nižší než stanovený limit. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia aj naďalej disponovať flexibilitou, pokiaľ ide o financovanie režimu 

povinnosti univerzálnej služby. Súlad s pozmeňujúcim návrhom k článku 85 odsek 1. 

 

Pozmeňujúci návrh   1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 85 – odsek 2 c (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 4. Všetky poplatky v súvislosti s 

rozdeľovaním čistých nákladov na 

povinnosti univerzálnej služby sú 

neviazané a určené oddelene pre každý 

podnik. Také poplatky sa neukladajú ani 

nevyberajú od podnikov, ktoré 

neposkytujú služby na území členského 

štátu, ktorý mechanizmus rozdeľovania 

zaviedol. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia aj naďalej disponovať flexibilitou, pokiaľ ide o financovanie režimu 

povinnosti univerzálnej služby. Súlad s pozmeňujúcim návrhom k článku 85 odsek 1. 

 

Pozmeňujúci návrh   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 87 – odsek 4 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

BEREC zriadi centrálny register čísel s 

právom extrateritoriálneho použitia, do 

ktorého budú národné regulačné orgány 

zasielať relevantné informácie. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1067 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Článok 88 – odsek 6 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak je súčasťou práva na používanie čísel aj 

ich extrateritoriálne použitie v rámci Únie 

v súlade s článkom 87 ods. 4, národný 

regulačný orgán pridá k právu na 

používanie osobitné podmienky, aby 

Ak je súčasťou práva na používanie čísel aj 

ich extrateritoriálne použitie v rámci Únie 

v súlade s článkom 87 ods. 4, národný 

regulačný orgán pridá k právu na 

používanie osobitné podmienky, aby 
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zaručil dodržiavanie všetkých príslušných 

pravidiel ochrany spotrebiteľa a 

vnútroštátnych právnych predpisov 

týkajúcich sa používania čísel 

uplatňovaných v členských štátoch, v 

ktorých sa takéto čísla používajú. 

zaručil dodržiavanie všetkých príslušných 

pravidiel ochrany spotrebiteľa a 

vnútroštátnych právnych predpisov 

týkajúcich sa používania čísel 

uplatňovaných v členských štátoch, v 

ktorých sa takéto čísla používajú. Členské 

štáty už potom nemôžu pridať ďalšie 

povinnosti k týmto právam na používanie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Keďže osobitné podmienky na dodržanie súladu vo všetkých príslušných členských štátoch už 

boli pridané k právam na používanie, členské štáty by nemali mať možnosť pridať nové 

požiadavky, pretože by sa tým vytvorila prekážka pre vnútorný trh. V súlade s článkom 104 

rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé dôvody súvisiace s 

vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Článok 91 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Pokiaľ je to technicky a 

ekonomicky možné a s výnimkou 

prípadov, keď volaný koncový používateľ 

z komerčných dôvodov obmedzil prístup 

volajúcich, ktorí sídlia v špecifických 

geografických oblastiach, členské štáty 

zabezpečia, aby národné regulačné orgány 

podnikli všetky potrebné kroky, ktorými 

zaistia, aby koncoví používatelia mohli 

mať: 

1. Pokiaľ je to technicky a 

ekonomicky možné a s výnimkou 

prípadov, keď volaný koncový používateľ 

z komerčných dôvodov obmedzil prístup 

volajúcich, ktorí sídlia v špecifických 

geografických oblastiach, členské štáty 

zabezpečia, aby národné regulačné orgány 

podnikli všetky potrebné kroky, ktorými 

zaistia, aby koncoví používatelia hlasových 

komunikačných služieb mohli mať: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 
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Článok 92 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovatelia elektronických 

komunikačných sietí alebo služieb nesmú 

koncovým používateľom uložiť žiadne 

diskriminačné požiadavky alebo 

podmienky prístupu na základe ich štátnej 

príslušnosti alebo miesta bydliska, pokiaľ 

takéto rozdiely nie sú objektívne 

odôvodnené. 

Poskytovatelia elektronických 

komunikačných sietí alebo služieb nesmú 

koncovým používateľom uložiť žiadne 

diskriminačné požiadavky alebo 

podmienky prístupu na základe ich štátnej 

príslušnosti alebo miesta bydliska, pokiaľ 

takéto rozdiely nie sú objektívne 

odôvodnené a pokiaľ nie sú v súlade s 

rozsahom pôsobnosti a výkladom 

základných práv stanovených v článku 52 

charty. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 92 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytovatelia elektronických 

komunikačných sietí alebo služieb nesmú 

koncovým používateľom uložiť žiadne 

diskriminačné požiadavky alebo 

podmienky prístupu na základe ich štátnej 

príslušnosti alebo miesta bydliska, pokiaľ 

takéto rozdiely nie sú objektívne 

odôvodnené. 

1. Poskytovatelia elektronických 

komunikačných sietí alebo služieb nesmú 

koncovým používateľom uložiť žiadne 

diskriminačné požiadavky alebo 

podmienky prístupu na základe ich štátnej 

príslušnosti alebo miesta bydliska, pokiaľ 

takéto rozdiely nie sú objektívne 

odôvodnené. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komisia vo svojom návrhu pre jednotný telekomunikačný trh uverejnenom 11. septembra 

2013 už navrhla regulovať volania v rámci EÚ a SMS správy, ktoré vznikli v krajine 

mobilného predplatného a skončili v inom členskom štáte, s cieľom obmedziť zakázané 

prirážky. Týmto ustanovením sa znovu zavádza ten návrh. 
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Pozmeňujúci návrh   1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 92 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2. Pokiaľ to nie je objektívne odôvodnené, 

poskytovatelia elektronických 

komunikačných služieb verejnosti 

neuplatňujú tarify pre komunikácie v Únii 

končiace v inom členskom štáte, ktoré sú: 

 a) v prípade pevných komunikácií vyššie 

ako tarify pre domáce diaľkové 

komunikácie, 

 b) v prípade mobilných komunikácií 

vyššie ako eurotarify pre regulované 

hlasové a SMS roamingové komunikácie 

stanovené v nariadení (EÚ) č. 2015/2120. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Komisia vo svojom návrhu pre jednotný telekomunikačný trh uverejnenom 11. septembra 

2013 už navrhla regulovať volania v rámci EÚ a SMS správy, ktoré vznikli v krajine 

mobilného predplatného a skončili v inom členskom štáte, s cieľom obmedziť zakázané 

prirážky. Týmto ustanovením sa znovu zavádza ten návrh. 

 

Pozmeňujúci návrh   1072 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Článok 92 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 92a  

 1. Poskytovatelia elektronických 

komunikačných služieb verejnosti 

neuplatňujú pre pevné a mobilné 
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komunikačné služby v Únii končiace v 

inom členskom štáte tarify, ktoré sú 

odlišné od taríf pre služby končiace v 

rovnakom členskom štáte, pokiaľ 

poskytovateľ nepreukáže existenciu 

priamych nákladov, ktoré sú objektívne 

odôvodnené. 

 2. Šesť mesiacov po nadobudnutí 

účinnosti tejto smernice BEREC 

vypracuje usmernenia o náhrade takýchto 

objektívne odôvodnených priamych 

nákladoch v súlade s odsekom 1. 

 3. Rok po nadobudnutí účinnosti tejto 

smernice a potom každoročne Európska 

komisia vypracuje správu o plnení 

povinností uvedených v odseku 1 vrátane 

posúdenia vývoja taríf pre komunikácie v 

rámci Únie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Pozmeňujúci návrh   1073 

Evžen Tošenovský 
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Návrh smernice 

Článok 93 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zaručenie základných práv Základné práva 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 93 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Vnútroštátne opatrenia týkajúce sa 

prístupu koncových používateľov k 

službám a aplikáciám alebo ich využívania 

prostredníctvom elektronických 

komunikačných sietí musia rešpektovať 

základné práva a slobody garantované v 

Charte základných práv Európskej únie a 

všeobecnými zásadami práva Únie. 

1. Vnútroštátne opatrenia týkajúce sa 

prístupu koncových používateľov k 

službám a aplikáciám alebo ich využívania 

prostredníctvom elektronických 

komunikačných sietí musia rešpektovať 

Chartu základných práv Európskej únie a 

všeobecné zásady práva Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 93 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Akékoľvek takéto opatrenia 

týkajúce sa prístupu alebo použitia služieb 

a aplikácií koncovými používateľmi 

prostredníctvom elektronických 

komunikačných sietí, ktoré môžu spôsobiť 

obmedzenie týchto základných práv a 

slobôd, sa môžu zaviesť len v tom prípade, 

ak sú ak sú poskytované zo zákona a 

rešpektujú zmysel týchto práv alebo slobôd 

2. Akékoľvek takéto opatrenia 

týkajúce sa prístupu alebo použitia služieb 

a aplikácií koncovými používateľmi 

prostredníctvom elektronických 

komunikačných sietí, ktoré môžu spôsobiť 

obmedzenie vykonávania týchto práv 

alebo slobôd, sa môžu zaviesť len v tom 

prípade, ak sú poskytované zo zákona a 

rešpektujú tieto práva alebo slobody 
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a sú vhodné, primerané a nevyhnutné a 

skutočne zodpovedajú cieľom všeobecného 

záujmu uznaným Úniou alebo potrebe 

chrániť práva a slobody druhých v súlade s 

článkom 52 ods. 1 Charty základných práv 

Európskej únie a so všeobecnými zásadami 

práva Únie vrátane účinnej súdnej 

ochrany a riadneho procesu. Rovnako 

tieto opatrenia možno prijať len s 

náležitým zohľadnením zásady prezumpcie 

neviny a práva na súkromie. 

Predchádzajúce spravodlivé a nestranné 

konanie sa zaručuje vrátane práva 

dotknutej osoby alebo dotknutých osôb na 

vypočutie, s výhradou potreby vhodných 

podmienok a vhodných procedurálnych 

opatrení v náležite odôvodnených 

naliehavých prípadoch v súlade s Chartou 

základných práv Európskej únie. Právo 

na účinné a včasné súdne preskúmanie 

musí byť zaručené. 

uznané v Charte a sú primerané a 

nevyhnutné a skutočne zodpovedajú 

cieľom všeobecného záujmu uznaným 

Úniou alebo potrebe chrániť práva a 

slobody druhých v súlade s článkom 52 

ods. 1 Charty základných práv Európskej 

únie a so všeobecnými zásadami práva 

Únie vrátane práva na účinný prostriedok 

nápravy a spravodlivé súdne konanie. 

Rovnako tieto opatrenia možno prijať len s 

náležitým zohľadnením zásady prezumpcie 

neviny a práva na súkromie. 

Predchádzajúce spravodlivé a nestranné 

konanie sa zaručuje vrátane práva 

dotknutej osoby alebo dotknutých osôb na 

vypočutie, s výhradou potreby vhodných 

podmienok a vhodných procedurálnych 

opatrení v náležite odôvodnených 

naliehavých prípadoch v súlade s chartou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 

Článok 93 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2 a. S cieľom prispieť k jednotnému 

uplatňovaniu ochrany základných práv 

orgán BEREC po porade so 

zainteresovanými stranami a v úzkej 

spolupráci s Komisiou a Agentúrou 

Európskej únie pre základné práva (FRA) 

do... [dátum] vydá usmernenia o 

spoločných prístupoch, aby sa zaistilo, že 

vnútroštátne opatrenia týkajúce sa 

prístupu koncových používateľov k 

službám a aplikáciám alebo ich 

využívania prostredníctvom 

elektronických komunikačných sietí 

rešpektujú základné práva a slobody 
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zaručené chartou a všeobecnými 

zásadami práva Únie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1077 

András Gyürk 

 

Návrh smernice 

Článok 94 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych 

právnych predpisoch neponechajú v 

platnosti ani nezavedú ustanovenia 

týkajúce sa ochrany koncových 

používateľov vo veciach, ktoré sú 

predmetom tejto hlavy a ktoré sa 

odchyľujú od ustanovení v nej uvedených 

vrátane viac alebo menej prísnych 

ustanovení, ktoré zabezpečujú odlišnú 

úroveň ochrany, pokiaľ sa v tejto hlave 

neustanovuje inak. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Domnievame sa, že súčasný prístup umožňuje členským štátom prispôsobiť rámec EÚ 

osobitným vnútroštátnym potrebám a technologickému vývoju, pričom sa určia riešenia 

zamerané na osobitné komerčné praktiky na vnútroštátnych trhoch a stanovia referenčné 

hodnoty, ktoré pomôžu postupne zlepšiť sektorovú ochranu koncového používateľa v Únii. 

Maximálna harmonizácia môže viesť k zníženiu záruk pre koncového používateľa. Súčasné 

právne predpisy poskytujú primeraný rámec na ochranu koncových používateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh   1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 94 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Členské štáty vo svojich vnútroštátnych 

právnych predpisoch neponechajú v 

platnosti ani nezavedú ustanovenia 

týkajúce sa ochrany koncových 

používateľov vo veciach, ktoré sú 

predmetom tejto hlavy a ktoré sa 

odchyľujú od ustanovení v nej uvedených 

vrátane viac alebo menej prísnych 

ustanovení, ktoré zabezpečujú odlišnú 
úroveň ochrany, pokiaľ sa v tejto hlave 

neustanovuje inak. 

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych 

právnych predpisoch za žiadnych okolností 

nezavedú ustanovenia týkajúce sa ochrany 

koncových používateľov, ktoré oslabujú 

ustanovenia uvedené v tejto hlave, keďže 

predstavuje minimálnu úroveň ochrany 

koncového používateľa, o dosiahnutie 

ktorej je potrebné v Únii usilovať. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh smernice 

Článok 95 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh smernice 

Článok 95 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Poskytovatelia verejne dostupných 

elektronických komunikačných služieb 

iných ako interpersonálnych 

komunikačných služieb bez číslovania 

zahrnú informácie uvedené v odsekoch 1, 

2 a 4 do samotnej dohody. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 95 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Do [nadobudnutie účinnosti + 12 

mesiacov] vydá BEREC rozhodnutie o 

vzore zhrnutia zmluvy, v ktorom sa určia 

základné prvky informačných požiadaviek 

v súlade s odsekmi 1 a 2. Súčasťou 

základných prvkov musia byť úplné 

informácie aspoň o: 

Do [nadobudnutie účinnosti + 12 

mesiacov] vydá Komisia rozhodnutie o 

vzore zhrnutia zmluvy, v ktorom sa určia 

základné prvky informačných požiadaviek 

v súlade s odsekmi 1 a 2. Súčasťou 

základných prvkov musia byť úplné 

informácie aspoň o: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Článok 95 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Poskytovatelia služieb prístupu k 

internetu a poskytovatelia verejne 

dostupných interpersonálnych 

komunikačných služieb s číslovaním musia 

koncovým používateľom ponúknuť nástroj 

na monitorovanie a kontrolu využívania 

týchto služieb fakturovaných podľa času 

alebo použitého objemu. Tento nástroj 

musí zahŕňať prístup k aktuálnym 

informáciám o spotrebe služieb, ktoré sú 

súčasťou tarifného plánu. 

6. Poskytovatelia služieb prístupu k 

internetu a poskytovatelia verejne 

dostupných hlasových komunikačných 

služieb musia koncovým používateľom 

ponúknuť nástroj na monitorovanie a 

kontrolu využívania týchto služieb 

fakturovaných podľa času alebo použitého 

objemu. Tento nástroj musí zahŕňať prístup 

k aktuálnym informáciám o spotrebe 

služieb, ktoré sú súčasťou tarifného plánu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Návrh smernice 

Článok 96 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národné regulačné orgány 

zabezpečia, aby podniky poskytujúce 

verejne dostupné elektronické 

komunikačné služby iné ako 

interpersonálne komunikačné služby bez 

číslovania či samotné národné regulačné 

orgány uverejňovali informácie uvedené v 

prílohe VIII v jasnej, pochopiteľnej a 

ľahko dostupnej podobe. Národné 

regulačné orgány môžu stanoviť ďalšie 

požiadavky týkajúce sa spôsobu, akým sa 

predmetné informácie majú uverejňovať. 

1. Národné regulačné orgány 

zabezpečia, aby podniky poskytujúce 

verejne dostupné hlasové komunikačné 

služby alebo verejne dostupné služby 

prístupu na internet uverejňovali 

informácie uvedené v prílohe VIII v jasnej, 

pochopiteľnej a ľahko dostupnej podobe. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Článok 96 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národné regulačné orgány zabezpečia, aby 

koncoví používatelia mali bezplatný 

prístup aspoň k jednému nezávislému 

porovnávaciemu nástroju, ktorý im umožní 

porovnať a vyhodnotiť ceny a tarify, ako aj 

kvalitu fungovania služby medzi rôznymi 

verejne dostupnými elektronickými 

komunikačnými službami inými ako 

interpersonálne komunikačné služby bez 

číslovania. 

Národné regulačné orgány môžu 

zabezpečiť, aby koncoví používatelia mali 

bezplatný prístup aspoň k jednému 

nezávislému porovnávaciemu nástroju, 

ktorý im umožní porovnať a vyhodnotiť 

ceny a tarify, ako aj kvalitu fungovania 

služby medzi rôznymi verejne dostupnými 

elektronickými komunikačnými službami 

inými ako interpersonálne komunikačné 

služby bez číslovania. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1085 
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José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 98 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Koncoví používatelia musia mať 

právo na vypovedanie svojej zmluvy bez 

toho, aby im v čase oznámenia zmien 

zmluvných podmienok navrhovaných 

poskytovateľom verejne dostupných 

elektronických komunikačných služieb 

iných ako interpersonálne komunikačné 

služby bez číslovania, vznikli akékoľvek 

ďalšie náklady, pokiaľ nejde o navrhované 

zmeny, ktoré sú výhradne v prospech 

koncového používateľa alebo sú striktne 

nevyhnutné na vykonanie legislatívnych 

alebo regulačných zmien. Poskytovatelia 

oznámia koncovým používateľom 

minimálne mesiac vopred ktorúkoľvek z 

týchto zmien a súčasne ich informujú o ich 

práve vypovedať zmluvu bez akýchkoľvek 

nákladov v prípade, že neakceptujú nové 

podmienky. Členské štáty zabezpečia, aby 

toto oznámenie bolo jasné a zrozumiteľné, 

doručené na trvalom médiu a vo formáte, 

ktorý si koncový používateľom vybral pri 

podpise zmluvy. 

3. Koncoví používatelia musia mať 

právo na vypovedanie svojej zmluvy bez 

toho, aby im v čase oznámenia zmien 

zmluvných podmienok navrhovaných 

poskytovateľom verejne dostupných 

elektronických komunikačných služieb 

iných ako interpersonálne komunikačné 

služby bez číslovania, vznikli akékoľvek 

ďalšie náklady, pokiaľ nejde o navrhované 

zmeny, ktoré sú striktne nevyhnutné na 

vykonanie legislatívnych alebo 

regulačných zmien. Poskytovatelia 

oznámia koncovým používateľom 

minimálne mesiac vopred ktorúkoľvek z 

týchto zmien a súčasne ich informujú o ich 

práve vypovedať zmluvu bez akýchkoľvek 

nákladov v prípade, že neakceptujú nové 

podmienky. Členské štáty zabezpečia, aby 

toto oznámenie bolo jasné a zrozumiteľné, 

doručené na trvalom médiu a vo formáte, 

ktorý si koncový používateľom vybral pri 

podpise zmluvy. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 98 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Akékoľvek významné, nepretržité 

alebo pravidelne sa opakujúce 

nezrovnalosti medzi skutočnou 
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výkonnosťou elektronickej komunikačnej 

služby, pokiaľ ide o parametre kvality 

služby, a výkonnosťou, ktorú uvádza 

poskytovateľ elektronickej komunikačnej 

služby, ak sa príslušné skutočnosti 

konštatujú na základe monitorovacieho 

mechanizmu certifikovaného národným 

regulačným orgánom, považujú za 

nedodržanie požiadaviek na výkonnosť na 

účely aktivácie prostriedkov nápravy, 

ktoré sú k dispozícii spotrebiteľovi v 

súlade s právnymi predpismi Únie 

a vnútroštátnym právom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh smernice 

Článok 99 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade prechodu od jedného 

poskytovateľa služieb prístupu k internetu 

k druhému musia dotknutí poskytovatelia 

podať koncovému používateľovi adekvátne 

informácie pred a počas prechodu a zaručiť 

nepretržitosť služby. Prijímajúci 

poskytovateľ zaručí, aby k aktivácii služby 

došlo v deň, na ktorom sa dohodne s 

koncovým používateľom. Predchádzajúci 

poskytovateľ musí až do aktivácie služieb 

prijímajúceho poskytovateľa aj naďalej 

poskytovať svoje služby za rovnakých 

podmienok. Nedostupnosť služby počas 

prechodu nesmie trvať dlhšie ako jeden 

pracovný deň. 

V prípade prechodu od jedného 

poskytovateľa elektronických 

komunikačných služieb iných ako 

interpersonálne komunikačné služby bez 

číslovania k druhému musia dotknutí 

poskytovatelia podať koncovému 

používateľovi adekvátne informácie pred a 

počas prechodu a zaručiť nepretržitosť 

služby. Prijímajúci poskytovateľ zaručí, 

aby k aktivácii služby došlo v deň, na 

ktorom sa dohodne s koncovým 

používateľom. Predchádzajúci 

poskytovateľ musí až do aktivácie služieb 

prijímajúceho poskytovateľa aj naďalej 

poskytovať svoje služby za rovnakých 

podmienok. Nedostupnosť služby počas 

prechodu nesmie trvať dlhšie ako jeden 

pracovný deň. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Článok 105 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V súlade s ustanoveniami prílohy X 

členské štáty zabezpečia interoperabilitu 

digitálneho televízneho vybavenia 

spotrebiteľa. 

V súlade s ustanoveniami prílohy X 

členské štáty zabezpečia interoperabilitu 

digitálneho rozhlasového a televízneho 

vybavenia spotrebiteľa. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Článok 105 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V súlade s ustanoveniami prílohy X 

členské štáty zabezpečia interoperabilitu 

digitálneho televízneho vybavenia 

spotrebiteľa. 

V súlade s ustanoveniami prílohy X 

členské štáty zabezpečia interoperabilitu 

digitálneho rozhlasového a televízneho 

vybavenia spotrebiteľa. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Článok 106 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu v rámci svojej 

jurisdikcie uložiť podnikom, ktoré 

poskytujú elektronické komunikačné siete 

používané na šírenie rádiových alebo 

televíznych vysielacích kanálov pre 

Členské štáty môžu v rámci svojej 

jurisdikcie uložiť podnikom, ktoré 

poskytujú elektronické komunikačné siete 

a služby používané na šírenie rozhlasových 

vysielacích kanálov pre verejnosť 
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verejnosť, primerané povinnosti „prenosu“ 

týkajúce sa vysielania určených rádiových 

a televíznych vysielacích kanálov a 

súvisiacich doplnkových služieb, najmä 

služieb umožňujúcich primeraný prístup 

koncovým používateľom so zdravotným 

postihnutím, ako aj dátových služieb 

pripojených k televízoru a elektronických 

programových sprievodcov, a to v prípade, 

ak ich značný počet koncových 

používateľov takýchto sietí používa ako 

hlavný prostriedok príjmu rádiových 

a televíznych vysielacích kanálov. Takéto 

povinnosti sa uložia len vtedy, keď je to 

potrebné na splnenie cieľov všeobecného 

záujmu, ktoré jasne vymedzí každý členský 

štát, pričom uvedené povinnosti musia byť 

primerané a transparentné. 

a audiovizuálnych mediálnych služieb, 

primerané povinnosti „prenosu“ týkajúce 

sa vysielania rozhlasových vysielacích 

kanálov, audiovizuálnych mediálnych 

služieb a súvisiacich doplnkových služieb, 

najmä služieb umožňujúcich primeraný 

prístup koncovým používateľom so 

zdravotným postihnutím, ako aj dátových 

služieb, ktoré podporujú a umožňujú 

prístup koncových používateľov 

k funkciám služieb hybridnej televízie 
a k službám určeným v elektronických 

programových sprievodcoch, a to 

v prípade, ak značný počet koncových 

používateľov používa tieto siete a služby 

na príjem rozhlasových vysielacích 

kanálov a audiovizuálnych mediálnych 

služieb. Takéto povinnosti sa uložia len 

vtedy, keď je to potrebné na splnenie 

cieľov všeobecného záujmu, ktoré jasne 

vymedzí každý členský štát, pričom 

uvedené povinnosti musia byť primerané 

a transparentné. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Článok 106 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty môžu v rámci svojej 

jurisdikcie uložiť podnikom, ktoré 

poskytujú elektronické komunikačné siete 

používané na šírenie rádiových alebo 

televíznych vysielacích kanálov pre 

verejnosť, primerané povinnosti „prenosu“ 

týkajúce sa vysielania určených rádiových 

a televíznych vysielacích kanálov a 

súvisiacich doplnkových služieb, najmä 

služieb, umožňujúcich primeraný prístup 

koncovým používateľom so zdravotným 

Členské štáty môžu v rámci svojej 

jurisdikcie uložiť podnikom, ktoré 

poskytujú elektronické komunikačné siete 

a služby používané na šírenie rozhlasových 

alebo audiovizuálnych mediálnych služieb 

pre verejnosť, primerané povinnosti 

„prenosu“ týkajúce sa vysielania určených 

rozhlasových a audiovizuálnych 

mediálnych služieb a súvisiacich 

doplnkových služieb, najmä služieb, 

umožňujúcich primeraný prístup 
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postihnutím, ako aj dátových služieb 

pripojených k televízoru a elektronických 

programových sprievodcov, a to v prípade, 

ak ich značný počet koncových 

používateľov takýchto sietí používa ako 

hlavný prostriedok príjmu rádiových a 

televíznych vysielacích kanálov. Takéto 

povinnosti sa uložia len vtedy, keď je to 

potrebné na splnenie cieľov všeobecného 

záujmu, ktoré jasne vymedzí každý členský 

štát, pričom uvedené povinnosti musia byť 

primerané a transparentné. 

koncovým používateľom so zdravotným 

postihnutím, ako aj dátových služieb 

vrátane umožnenia prístupu koncových 

používateľov k televízoru a osobitným 

službám v elektronických programových 

sprievodcoch, a to v prípade, ak ich značný 

počet koncových používateľov takýchto 

sietí a služieb používa na príjem 

rozhlasových a audiovizuálnych 

mediálnych služieb. Takéto povinnosti sa 

uložia len vtedy, keď je to potrebné na 

splnenie cieľov všeobecného záujmu, ktoré 

jasne vymedzí každý členský štát, pričom 

uvedené povinnosti musia byť primerané a 

transparentné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Odkaz na „televízne vysielacie kanály“ treba aktualizovať tak, že sa nahradí slovným 

spojením „audiovizuálne mediálne služby“ s cieľom zabezpečiť ustanovenie, ktoré je 

odolnejšie voči budúcim zmenám a technologicky neutrálnejšie. 

 

Pozmeňujúci návrh   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Článok 106 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ani odsek 1 tohto článku, ani 

článok 57 ods. 2 sa nedotýkajú možnosti 

členských štátov stanoviť prípadné 

primerané odmeňovanie vzťahujúce sa 

k opatreniam prijatým v súlade s týmto 

článkom, pričom zaručia, že za podobných 

okolností sa nebude uplatňovať žiadna 

diskriminácia pri zaobchádzaní s podnikmi 

poskytujúcimi elektronické komunikačné 

siete. Ak sa takéto odmeňovanie zavedie, 

členské štáty zabezpečia, aby sa 

uplatňovalo proporcionálnym 

a transparentným spôsobom. 

2. Ani odsek 1 tohto článku, ani 

článok 57 ods. 2 sa nedotýkajú možnosti 

členských štátov stanoviť prípadné 

primerané odmeňovanie prostredníctvom 

právneho ustanovenia, pokiaľ ide 

o opatrenia prijaté v súlade s týmto 

článkom, pričom zaručia, že za podobných 

okolností sa nebude uplatňovať žiadna 

diskriminácia pri zaobchádzaní s podnikmi 

poskytujúcimi siete a služby. Ak sa takéto 

odmeňovanie zavedie, členské štáty 

zabezpečia, aby sa uplatňovalo 

proporcionálnym a transparentným 

spôsobom. 



 

PE602.952v01-00 158/189 AM\1122811SK.docx 

SK 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Článok 107 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

83 ods. 2, členské štáty zabezpečia, aby 

národné regulačné orgány mohli od 

všetkých podnikov poskytujúcich verejne 

dostupné interpersonálne komunikačné 

služby s číslovaním a/alebo služby prístupu 

k internetu požadovať, aby sprístupnili 

všetky dodatočné zariadenia uvedené v 

prílohe VI časti B alebo ich časť, pokiaľ je 

to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, 

ako aj všetky dodatočné zariadenia 

uvedené v prílohe VI časti A alebo ich 

časť. 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

83 ods. 2, členské štáty zabezpečia, aby 

národné regulačné orgány mohli od 

všetkých podnikov poskytujúcich hlasové 

komunikačné služby a/alebo služby 

prístupu k internetu požadovať, aby 

sprístupnili všetky dodatočné zariadenia 

uvedené v prílohe VI časti B alebo ich 

časť, pokiaľ je to technicky a ekonomicky 

uskutočniteľné, ako aj všetky dodatočné 

zariadenia uvedené v prílohe VI časti A 

alebo ich časť. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh smernice 

Článok 109 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 109  vypúšťa sa 

Výkon delegovania právomocí  

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty za podmienok 

stanovených v tomto článku. 

 

2. Delegovanie právomocí podľa článkov 

40, 60, 73, 102 a 108 na Komisiu platí na 

neobmedzené obdobie od ... [dátum 

nadobudnutia účinnosti základného 
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legislatívneho aktu alebo akýkoľvek iný 

dátum stanovený spoluzákonodarcami]. 

3. Delegovanie právomocí podľa článkov 

40, 60, 104 a 102 môže Európsky 

parlament alebo Rada kedykoľvek 

odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 

ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 

v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 

uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 

únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 

je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 

platnosť delegovaných aktov, ktoré už 

nadobudli účinnosť. 

 

4. Pred tým, ako Komisia prijme 

delegovaný akt, musí uskutočniť 

konzultácie s expertmi, ktorých určí každý 

členský štát v súlade so zásadami 

uvedenými v Medziinštitucionálnej 

dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 

2016. 

 

5. Hneď po prijatí delegovaného aktu ho 

Komisia oznámi súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 

6. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 

40, 60, 73, 102 a 108 nadobudne účinnosť 

iba vtedy, ak Európsky parlament alebo 

Rada voči nemu nevznesú žiadnu 

námietku v lehote [dvoch mesiacov] od 

oznámenia daného aktu Európskemu 

parlamentu a Rade alebo ak pred 

uplynutím uvedenej lehoty Európsky 

parlament a Rada informovali Komisiu o 

svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo 

Rady sa táto lehota predĺži o [dva 

mesiace]. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh smernice 
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Článok 114 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Pritom posúdi najmä to, či 

vymedzenie pojmu „siete s veľmi vysokou 

kapacitou“ odráža najúčinnejšie 

technológie, ktoré sa v súčasnosti 

používajú na trhu, a to vzhľadom na 

výkonnostné vlastnosti, ako je šírka 

pásma v zostupnom i vzostupnom smere, 

odolnosť, chybovosť, oneskorenie a 

kolísanie. Ak existujú výrazné zlepšenia 

alebo sa dokázala dôležitosť iných 

výkonnostných vlastností, je možné toto 

vymedzenie pojmu upraviť.  

Or. de 

Odôvodnenie 

Vymedzenie pojmu „siete s veľmi vysokou kapacitou“ sa zakladá na najmodernejších 

technológiách, ktoré sa v súčasnosti na trhu používajú. Pravidelné posúdenie tohto pojmu 

zaručí, že aj v budúcnosti sa bude vždy podporovať zavádzanie najvýkonnejších sietí.  

 

Pozmeňujúci návrh   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh smernice 

Článok 114 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Toto preskúmanie sa vykonáva 

na základe sociálneho, hospodárskeho 

a technického rozvoja, okrem iného 

s ohľadom na mobilitu a rýchlosť prenosu 

dát v súvislosti s technológiami 

používanými väčšinou používateľov. 

Komisia predloží Európskemu parlamentu 

a Rade správu týkajúcu sa výsledkov 

preskúmania.  

3. Toto preskúmanie sa vykonáva 

na základe sociálneho, hospodárskeho 

a technického rozvoja, okrem iného 

s ohľadom na mobilitu a rýchlosť prenosu 

dát v súvislosti s technológiami 

používanými väčšinou používateľov. 

V rámci tohto preskúmania sa tiež posúdi 

vymedzenie pojmu „sieť s veľmi vysokou 

kapacitou“, ako aj skutočnosť, či toto 

vymedzenie pojmu zodpovedá súčasným 

požiadavkám na základe technologického 

rozvoja a meniacej sa situácii na trhu. 

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
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a Rade správu týkajúcu sa výsledkov 

preskúmania. 

Or. de 

Odôvodnenie 

Elektronická komunikačná sieť pozostávajúca z prvkov optických vlákien ponúka v súčasnosti 

najlepší dostupný výkon siete vzhľadom na príslušné výkonnostné parametre. Technológie sa 

však vyvíjajú ďalej a v jednotlivých členských štátoch sa mení situácia na trhu. Z tohto 

dôvodu by malo byť v budúcnosti možné vykonať zmeny súčasného vymedzenia tohto pojmu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh smernice 

Článok 114 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Komisia pravidelne preskúma 

uplatňovanie zaručenia základných práv, 

ako sa uvádza v článku 93. Takéto 

preskúmanie sa vykonáva každých päť 

rokov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Príloha I – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Podmienky uvedené v tejto prílohe 

predstavujú maximálny zoznam 

podmienok, ktoré možno spájať so 

všeobecnými povoleniami, ktoré sa týkajú 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb iných ako interpersonálnych 

komunikačných služieb bez číslovania 

(časť A), elektronických komunikačných 

sietí (Časť B), elektronických 

Podmienky uvedené v tejto prílohe 

predstavujú maximálny zoznam 

podmienok, ktoré možno spájať so 

všeobecnými povoleniami, ktoré sa týkajú 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb iných ako interpersonálnych 

komunikačných služieb bez číslovania 

(časť A), elektronických komunikačných 

sietí (Časť B), hlasových komunikačných 
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komunikačných služieb iných ako 

interpersonálnych komunikačných služieb 

bez číslovania (Časť C), právami na 

používanie rádiových frekvencií (časť D) a 

právami na používanie čísel (časť E). 

služieb a služieb prístupu na internet 

(Časť C), právami na používanie rádiových 

frekvencií (časť D) a právami na 

používanie čísel (časť E). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1099 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť A – bod 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Umožnenie odpočúvania 

zákonným spôsobom príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi v súlade so 

smernicou 2002/58/ES a smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 

z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 

osôb pri spracovaní osobných údajov a 

voľnom pohybe týchto údajov54. 

vypúšťa sa 

_________________  

54 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť A – bod 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Umožnenie odpočúvania zákonným 

spôsobom príslušnými vnútroštátnymi 

orgánmi v súlade so smernicou 2002/58/ES 

a smernicou Európskeho parlamentu a 

4. Umožnenie odpočúvania zákonným 

spôsobom príslušnými vnútroštátnymi 

orgánmi, ak je poskytovateľ zriadený 

alebo ak prevádzkuje elektronickú 
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Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o 

ochrane fyzických osôb pri spracovaní 

osobných údajov a voľnom pohybe týchto 

údajov54. 

komunikačnú sieť v súlade so smernicou 

2002/58/ES a smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 

1995 o ochrane fyzických osôb pri 

spracovaní osobných údajov a voľnom 

pohybe týchto údajov a smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 

2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom 

vyšetrovacom príkaze v trestných veciach. 

_________________  

54 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť A – bod 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Povinnosti týkajúce sa prístupu, iné 

ako sú tie, ktoré sú stanovené v článku 13 

tejto smernice, vzťahujúce sa na podniky 

poskytujúce elektronické komunikačné 

siete alebo služby. 

7. Povinnosti týkajúce sa prístupu, iné 

ako sú tie, ktoré sú stanovené v článku 13 

tejto smernice, vzťahujúce sa na podniky 

poskytujúce elektronické komunikačné 

siete alebo služby, a aby sa predišlo 

pochybnostiam, v súlade s článkom 59 

ods. 2. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Na prepojenie s článkom 59 ods. 2 o symetrickej povinnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh   1102 

Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť B – bod 6 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Podmienky opätovného posúdenia 

práv na používanie, keď ich trvanie 

prekračuje minimálny rámec vymedzený v 

tejto smernici. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť D – bod 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Povinnosť poskytovať službu alebo 

používať typ technológie v zmysle 

obmedzení v článku 49 tejto smernice 

vrátane prípadných požiadaviek na 

pokrytie a kvalitu služby. 

1. Povinnosť poskytovať službu alebo 

používať typ technológie v zmysle 

obmedzení v článku 49 tejto smernice s 

cieľom pokryť takmer 100 % európskych 

občanov a prípadných požiadaviek na 

kvalitu služby. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1104 

Eva Kaili 

 

Návrh smernice 

Príloha I – časť D – bod 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Povinnosť poskytovať službu alebo 

používať typ technológie v zmysle 

obmedzení v článku 49 tejto smernice 

vrátane prípadných požiadaviek na 

pokrytie a kvalitu služby. 

1. Povinnosť poskytovať službu alebo 

používať typ technológie v zmysle 

obmedzení v článku 49 tejto smernice s 

cieľom pokryť takmer 100 % európskych 

občanov a prípadných požiadaviek na 

kvalitu služby. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Príloha II – časť 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Prístup k elektronickej programovej 

príručke (EPG – electronic programme 

guides). 

b) Prístup k elektronickej programovej 

príručke (EPG – electronic programme 

guides) vrátane informácií umožňujúcich 

prístup koncových používateľov 

k službám hybridnej televízie. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh smernice 

Príloha II – časť II – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Prístup k elektronickej programovej 

príručke (EPG – electronic programme 

guides). 

b) Prístup k elektronickej programovej 

príručke (EPG – electronic programme 

guides), a to aj na účely údajov 

podporujúcich a umožňujúcich prístup 

koncových používateľov k službám 

hybridnej televízie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zahrnutím „údajov podporujúcich a umožňujúcich prístup koncových používateľov k službám 

hybridnej televízie“ v prílohe II časť II písm. b) sa stávajú podmienky, na základe ktorých 

musí byť zaručený prístup, technologicky neutrálnymi a odolnejšími voči budúcim zmenám. 

Takto môžu národné regulačné orgány uložiť povinnosti prístupu s cieľom riešiť praktiky 

brániace hospodárskej súťaži na úkor európskych spotrebiteľov (údaje podporujúce služby 

hybridnej televízie môžu zahŕňať aj audiovizuálne mediálne služby, rozhlasové a 

audiovizuálne služby, ale tiež interaktívne služby, ako sú aplikácie, hry a hlasovanie, klipy, 

text, obrázky a grafika). 
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Pozmeňujúci návrh   1107 

Pervenche Berès 

 

Návrh smernice 

Príloha II – časť 2 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) c) Prístup k funkciám ukladania 

do vyrovnávacej pamäte. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Návrh smernice 

Príloha II – časť II a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 c) Prístup k školiacim zariadeniam. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Školiace zariadenia zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu pri šírení audiovizuálnych služieb na 

požiadanie. Je potrebné posúdiť tento vývoj a umožniť národným regulačným orgánom uložiť 

v prípade potreby povinnosti prístupu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh smernice 

Príloha III 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Kritériá stanovovania veľkoobchodných 

sadzieb za ukončenie volania 

vypúšťa sa 
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Kritériá a parametre stanovovania 

veľkoobchodných sadzieb za ukončenie 

volania na trhoch pevných a mobilných 

sietí podľa článku 73 ods. 4: 

 

a) relevantné prírastkové náklady na 

veľkoobchodnú službu ukončenia volania 

sa stanovujú ako rozdiel medzi celkovými 

dlhodobými nákladmi operátora 

poskytujúceho kompletnú škálu služieb a 

celkovými dlhodobými nákladmi 

operátora, ktorý neposkytuje 

veľkoobchodnú službu ukončenia volania 

tretím stranám; 

 

b) k relevantnému prírastku za ukončenie 

volania by sa mali pripočítať iba tie 

náklady súvisiace s prevádzkou, ktorým by 

sa dalo predísť, keby sa veľkoobchodná 

služba ukončenia volania neposkytovala; 

 

c) náklady súvisiace s dodatočnou 

kapacitou siete budú zahrnuté len do tej 

miery, ktorá zodpovedá potrebe zvýšiť 

kapacitu na účely umožnenia dodatočnej 

prevádzky veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania; 

 

d) poplatky za rádiové frekvenčné 

spektrum sa nesmú započítať do prírastku 

za ukončenie volania v mobilnej sieti; 

 

e) zahrnú sa len tie veľkoobchodné 

komerčné náklady, ktoré priamo súvisia s 

poskytovaním veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania tretím stranám; 

 

f) všetci operátori pevných sietí sú 

považovaní za poskytovateľov služieb 

ukončenia volania za rovnaké jednotkové 

náklady ako efektívny operátor, a to bez 

ohľadu na ich veľkosť; 

 

g) v prípade mobilných operátorov sa 

minimálny účinný rozsah stanoví na 

úrovni trhového podielu, ktorý nie je nižší 

ako 20 %; 

 

h) príslušný prístup, ktorý sa zvolí v 

prípade odpisov, musia byť ekonomické 

odpisy a 

 



 

PE602.952v01-00 168/189 AM\1122811SK.docx 

SK 

i) výber technológií pre modelové siete 

musí byť progresívny, s jadrom siete 

založeným na IP protokole a musí 

zohľadňovať viacero technológií, ktoré sa 

môžu použiť v období platnosti 

maximálnej sadzby. V prípade pevných 

sietí sa volania vnímajú výlučne ako 

prepájanie paketov. 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Návrh smernice 

Príloha IV 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1111 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Príloha VI – podnadpis 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

KRITERIÁ POSUDZOVANIA PONÚK 

NA SPOLOČNÉ INVESTÍCIE 

KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA 

PODMIENOK SÚVISIACICH SO 

SPOLOČNÝMI INVESTÍCIAMI 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 
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Pozmeňujúci návrh   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri posudzovaní ponuky spoločnej 

investície podľa článku 74 ods. 1 písm. d) 

musia národné regulačné orgány overiť, či 

boli splnené tieto kritériá: 

Pri posudzovaní ponuky spoločnej 

investície podľa článku 74 ods. 1 písm. d) 

musia národné regulačné orgány overiť, či 

boli splnené tieto kritériá alebo či sa dá 

primerane očakávať, že budú splnené: 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri posudzovaní ponuky spoločnej 

investície podľa článku 74 ods. 1 písm. d) 

musia národné regulačné orgány overiť, či 

boli splnené tieto kritériá: 

Pri posudzovaní ponúk na spoločné 

investície alebo veľkoobchodný prístup 

podľa článku 74 ods. 1 písm. d) musia 

národné regulačné orgány overiť, či boli 

splnené tieto kritériá: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1114 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri posudzovaní ponuky spoločnej 

investície podľa článku 74 ods. 1 písm. d) 

musia národné regulačné orgány overiť, či 

boli splnené tieto kritériá: 

Pri posudzovaní podmienok súvisiacich so 

spoločnými investíciami podľa článku 74 

ods. 1 písm. d) musia národné regulačné 

orgány overiť, či boli splnené tieto kritériá: 
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Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ponuka spoločnej investície je 

otvorená pre všetky podniky počas celej 

životnosti siete vybudovanej v rámci 

ponuky spoločnej investície, a to na 

nediskriminačnom základe. Operátor 

s významným vplyvom na trhu môže do 

ponuky zahrnúť primerané podmienky 

týkajúce sa finančnej kapacity 

ktoréhokoľvek z podnikov tak, aby 

napríklad spoluinvestori museli 

preukazovať svoju schopnosť plnenia 

postupných platieb, na základe ktorých sa 

zavádzanie naplánuje, ako aj schopnosť 

prijať strategický plán, na základe 

ktorého sa vypracujú strednodobé plány 

zavádzania atď. 

a) na relevantnom trhu existujú 

minimálne tri nezávislé siete; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1116 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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b) Ponuka spoločnej investície musí 

byť transparentná: 

b) Ponuka spoločnej investície musí 

byť spravodlivá, primeraná, 

nediskriminačná a transparentná: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Ponuka spoločnej investície musí 

byť transparentná: 

b) spoločné investície nediskriminujú 

žiadnych účastníkov; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1118 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Ponuka spoločnej investície musí 

byť transparentná: 

b) Podmienky súvisiace so 

spoločnými investíciami musia byť 

transparentné: 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 
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Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- ponuka je dostupná a ľahko 

identifikovateľná na webových stránkach 

operátora s významným vplyvom na trhu; 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1120 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– ponuka je dostupná a ľahko 

identifikovateľná na webových stránkach 

operátora s významným vplyvom na trhu; 

– podmienky sú dostupné a ľahko 

identifikovateľné na webových stránkach 

operátora s významným vplyvom na trhu; 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- každý potenciálny uchádzač, ktorý 

prejaví záujem, musí mať čo najskôr 

k dispozícii podrobné podmienky vrátane 

právnej formy dohody o spoločných 

investíciách a v relevantných prípadoch 

vyhlásenie o úmysle dodržiavať 

vypúšťa sa 
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podmienky riadenia nástroja spoločných 

investícií a 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– každý potenciálny uchádzač, ktorý 

prejaví záujem, musí mať čo najskôr k 

dispozícii podrobné podmienky vrátane 

právnej formy dohody o spoločných 

investíciách a v relevantných prípadoch 

vyhlásenie o úmysle dodržiavať 

podmienky riadenia nástroja spoločných 

investícií a 

– každý potenciálny uchádzač, ktorý 

prejaví záujem, musí mať čo najskôr k 

dispozícii podrobné podmienky vrátane 

právnej formy dohody o spoločných 

investíciách alebo veľkoobchodnom 

prístupe a v relevantných prípadoch 

vyhlásenie o úmysle dodržiavať 

podmienky riadenia nástroja spoločných 

investícií a 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- proces podobný plánu zriadenia 

a prípravy projektu spoločného 

investovania musí byť vopred stanovený, 

jasne a v písomnej podobe vysvetlený 

potenciálnemu spoluinvestorovi a všetky 

hlavné body plánu jasne oznámené 

všetkým podnikom bez diskriminácie. 

vypúšťa sa 

Or. de 
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Pozmeňujúci návrh   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– proces podobný plánu zriadenia a 

prípravy projektu spoločného investovania 
musí byť vopred stanovený, jasne a v 

písomnej podobe vysvetlený 

potenciálnemu spoluinvestorovi a všetky 

hlavné body plánu jasne oznámené 

všetkým podnikom bez diskriminácie. 

– proces, podobne ako plán modelov 

zavádzania nových sieťových prvkov v 

súlade s bodmi ii) a iii) v článku 74 ods. 1 

písm. a), musí byť vopred stanovený, jasne 

a v písomnej podobe vysvetlený 

potenciálnemu spoluinvestorovi a všetky 

hlavné body plánu jasne oznámené 

všetkým podnikom bez diskriminácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) Ponuka spoločnej investície musí 

obsahovať podmienky pre potenciálneho 

spoluinvestora, ktoré sú v prospech 

dlhodobo udržateľnej hospodárskej 

súťaže a predovšetkým: 

c) Žiadny poskytovateľ s významným 

vplyvom na relevantnom trhu nemá viac 

než 50 % podiel na maloobchodnom trhu 

v prípade sietí, ktoré boli vybudované 

v rámci spoločných investícií.  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) Ponuka spoločnej investície musí 

obsahovať podmienky pre potenciálneho 

c) Ponuka musí obsahovať podmienky 

pre potenciálneho spoluinvestora a 
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spoluinvestora, ktoré sú v prospech 

dlhodobo udržateľnej hospodárskej súťaže 

a predovšetkým: 

záujemcu o prístup, ktoré sú v prospech 

dlhodobo udržateľnej hospodárskej súťaže 

a predovšetkým: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1127 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) Ponuka spoločnej investície musí 

obsahovať podmienky pre potenciálneho 

spoluinvestora, ktoré sú v prospech 

dlhodobo udržateľnej hospodárskej súťaže 

a predovšetkým: 

c) Podmienky súvisiace so 

spoločnými investíciami musia obsahovať 

podmienky pre potenciálneho 

spoluinvestora, ktoré sú v prospech 

dlhodobo udržateľnej hospodárskej súťaže 

a predovšetkým: 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- Všetkým podnikom musia byť 

ponúknuté spravodlivé, primerané a 

nediskriminačné podmienky účasti na 

dohode o spoločnej investícii 

zodpovedajúce momentu ich zapojenia aj 

vrátane podmienok finančného plnenia, 

ktoré je nevyhnutné na nadobudnutie 

osobitných práv, podmienok ochrany, 

ktoré spoluinvestorom tieto práva zaručia 

vypúšťa sa 
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tak vo fáze budovania, ako aj využívania, 

napr. udelením nezrušiteľných práv na 

používanie počas očakávanej životnosti 

siete vybudovanej spoločnými 

investíciami, ako aj podmienok uzavretia 

a prípadného vypovedania dohody o 

spoločnej investícii. Nediskriminačné 

podmienky v tomto kontexte 

neznamenajú, že všetkým potenciálnym 

spoluinvestorom musia byť ponúknuté 

rovnaké podmienky vrátane finančných 

podmienok, ale že akákoľvek úprava 

podmienok musí byť odôvodnená 

rovnakým cieľom, transparentnými, 

nediskriminačnými a predvídateľnými 

podmienkami ako napr. počet koncových 

používateľských liniek, ku ktorým sa 

zaviazali. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Všetkým podnikom musia byť 

ponúknuté spravodlivé, primerané a 

nediskriminačné podmienky účasti na 

dohode o spoločnej investícii 

zodpovedajúce momentu ich zapojenia aj 

vrátane podmienok finančného plnenia, 

ktoré je nevyhnutné na nadobudnutie 

osobitných práv, podmienok ochrany, ktoré 

spoluinvestorom tieto práva zaručia tak vo 

fáze budovania, ako aj využívania, napr. 

udelením nezrušiteľných práv na 

používanie počas očakávanej životnosti 

siete vybudovanej spoločnými 

investíciami, ako aj podmienok uzavretia a 

prípadného vypovedania dohody o 

spoločnej investícii. Nediskriminačné 

podmienky v tomto kontexte neznamenajú, 

– Všetkým podnikom musia byť 

ponúknuté spravodlivé, primerané a 

nediskriminačné podmienky účasti na 

dohode o spoločnej investícii alebo 

veľkoobchodnom prístupe zodpovedajúce 

momentu ich zapojenia aj vrátane 

podmienok finančného plnenia, ktoré je 

nevyhnutné na nadobudnutie osobitných 

práv, podmienok ochrany, ktoré 

spoluinvestorom a záujemcom o prístup 

tieto práva zaručia tak vo fáze budovania, 

ako aj využívania, napr. udelením 

nezrušiteľných práv na používanie počas 

očakávanej životnosti novo zavedených 

sieťových prvkov, ako aj podmienok 

uzavretia a prípadného vypovedania 

dohody o spoločnej investícii alebo 
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že všetkým potenciálnym spoluinvestorom 

musia byť ponúknuté rovnaké podmienky 

vrátane finančných podmienok, ale že 

akákoľvek úprava podmienok musí byť 

odôvodnená rovnakým cieľom, 

transparentnými, nediskriminančnými a 

predvídateľnými podmienkami ako napr. 

počet koncových používateľských liniek, 

ku ktorým sa zaviazali. 

veľkoobchodnom prístupe. Spravodlivé, 

primerané a nediskriminačné podmienky 

zabezpečia pokrytie nákladov a zohľadnia 

riziká súvisiace s investíciami 

prevádzkovateľa. Nediskriminačné 

podmienky v tomto kontexte neznamenajú, 

že všetkým potenciálnym spoluinvestorom 

a záujemcom o prístup musia byť 

ponúknuté rovnaké podmienky vrátane 

finančných podmienok, ale že akákoľvek 

úprava podmienok musí byť odôvodnená 

rovnakým cieľom, transparentnými, 

nediskriminačnými a predvídateľnými 

podmienkami ako napr. počet koncových 

používateľských liniek, ku ktorým sa 

zaviazali. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1130 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Všetkým podnikom musia byť 

ponúknuté spravodlivé, primerané a 

nediskriminačné podmienky účasti na 

dohode o spoločnej investícii 

zodpovedajúce momentu ich zapojenia aj 

vrátane podmienok finančného plnenia, 

ktoré je nevyhnutné na nadobudnutie 

osobitných práv, podmienok ochrany, ktoré 

spoluinvestorom tieto práva zaručia tak vo 

fáze budovania, ako aj využívania, napr. 

udelením nezrušiteľných práv na 

používanie počas očakávanej životnosti 

siete vybudovanej spoločnými 

investíciami, ako aj podmienok uzavretia a 

prípadného vypovedania dohody o 

spoločnej investícii. Nediskriminačné 

podmienky v tomto kontexte neznamenajú, 

– Všetkým podnikom musia byť 

ponúknuté spravodlivé, primerané a 

nediskriminačné podmienky účasti na 

dohode o spoločnej investícii 

zodpovedajúce momentu ich zapojenia aj 

vrátane podmienok finančného plnenia, 

ktoré je nevyhnutné na nadobudnutie 

osobitných práv z hľadiska prístupu k 

jednotlivým linkám, podmienok ochrany, 

ktoré spoluinvestorom tieto práva zaručia 

tak vo fáze budovania, ako aj využívania, 

napr. udelením nezrušiteľných práv na 

používanie počas očakávanej životnosti 

siete vybudovanej spoločnými 

investíciami, ako aj podmienok uzavretia a 

prípadného vypovedania dohody o 

spoločnej investícii. Nediskriminačné 
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že všetkým potenciálnym spoluinvestorom 

musia byť ponúknuté rovnaké podmienky 

vrátane finančných podmienok, ale že 

akákoľvek úprava podmienok musí byť 

odôvodnená rovnakým cieľom, 

transparentnými, nediskriminančnými a 

predvídateľnými podmienkami ako napr. 

počet koncových používateľských liniek, 

ku ktorým sa zaviazali. 

podmienky v tomto kontexte neznamenajú, 

že všetkým potenciálnym spoluinvestorom 

musia byť ponúknuté rovnaké podmienky 

vrátane finančných podmienok, ale že 

akákoľvek úprava podmienok musí byť 

odôvodnená rovnakým cieľom, 

transparentnými, nediskriminančnými a 

predvídateľnými podmienkami ako napr. 

počet koncových používateľských liniek, 

ku ktorým sa zaviazali. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súčasné ustanovenia o praktikách spoločných investícií neumožňujú neziskovým alebo 

miestnym poskytovateľom internetových služieb zúčastňovať sa na investíciách a poskytujú 

túto možnosť len väčším a etablovaným subjektom. Hoci siete Spoločenstva a miestne subjekty 

preukázali svoju úspešnosť pri pripájaní znevýhodnených spoločenstiev v mestských aj 

vidieckych oblastiach, bolo by len prirodzené považovať ich za rovnocenných členkov 

telekomunikačných ekosystémov a tým im poskytnúť spravodlivý a rovnaký prístup k 

príležitostiam spoločného investovania. 

 

Pozmeňujúci návrh   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- Ponuka musí umožňovať 

flexibilitu z hľadiska hodnoty 

a načasovania záväzku zo strany každého 

spoluinvestora napr. formou dohodnutého 

a potenciálne stále vyššieho percenta 

celkových koncových používateľských 

liniek v danej oblasti, k dosiahnutiu 

ktorého sa môžu spoluinvestori postupne 

zaväzovať a ktoré musí byť stanovené na 

úrovni jednotky tak, aby to umožnilo 

menším spoluinvestorom postupne 

zvyšovať ich spoluúčasť a zaručilo 

adekvátne miery pôvodného záväzku. 

Stanovenie finančného plnenia každým 

spoluinvestorom musí zohľadňovať 

vypúšťa sa 
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skutočnosť, že prví investori sú ochotní 

znášať vyššie riziká a skôr uvoľniť 

kapitál. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Ponuka musí umožňovať flexibilitu 

z hľadiska hodnoty a načasovania záväzku 

zo strany každého spoluinvestora napr. 

formou dohodnutého a potenciálne stále 

vyššieho percenta celkových koncových 

používateľských liniek v danej oblasti, k 

dosiahnutiu ktorého sa môžu spoluinvestori 

postupne zaväzovať a ktoré musí byť 

stanovené na úrovni jednotky tak, aby to 

umožnilo menším spoluinvestorom 

postupne zvyšovať ich spoluúčasť a 

zaručilo adekvátne miery pôvodného 

záväzku. Stanovenie finančného plnenia 

každým spoluinvestorom musí 

zohľadňovať skutočnosť, že prví investori 

sú ochotní znášať vyššie riziká a skôr 

uvoľniť kapitál. 

– Ponuka musí umožňovať flexibilitu 

z hľadiska hodnoty a načasovania záväzku 

zo strany každého spoluinvestora alebo 

poskytovateľa veľkoobchodného prístupu 

napr. formou dohodnutého a potenciálne 

stále vyššieho percenta celkových 

koncových používateľských liniek v danej 

oblasti, k dosiahnutiu ktorého sa môžu 

spoluinvestori alebo záujemcovia o prístup 

postupne zaväzovať, pričom sa zabezpečia 

adekvátne miery pôvodného záväzku. 

Stanovenie finančného plnenia každým 

spoluinvestorom alebo záujemcom o 

prístup musí zohľadňovať skutočnosť, že 

prví investori sú ochotní znášať vyššie 

riziká a skôr uvoľniť kapitál. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- Zvýšenie hodnoty investície po 

určitom čase sa považuje za odôvodnené 

vypúšťa sa 
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v prípade záväzkov daných v neskorších 

fázach a nových spoluinvestorov 

vstupujúcich do spoločnej investície po 

začatí projektu, aby sa tak zohľadnilo 

znižovanie rizika a predišlo akýmkoľvek 

zámerom zadržiavať kapitál v raných 

fázach. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Zvýšenie hodnoty investície po 

určitom čase sa považuje za odôvodnené v 

prípade záväzkov daných v neskorších 

fázach a nových spoluinvestorov 

vstupujúcich do spoločnej investície po 

začatí projektu, aby sa tak zohľadnilo 

znižovanie rizika a predišlo akýmkoľvek 

zámerom zadržiavať kapitál v raných 

fázach. 

– Zvýšenie hodnoty investície po 

určitom čase sa považuje za odôvodnené v 

prípade záväzkov daných v neskorších 

fázach a nových spoluinvestorov alebo 

záujemcov o prístup vstupujúcich po 

začatí projektu, aby sa tak zohľadnilo 

znižovanie rizika a predišlo akýmkoľvek 

zámerom zadržiavať kapitál v raných 

fázach. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 3a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 – Je potrebné zvážiť a odôvodniť 

podmienky odrážajúce riziká využitia 

vyplývajúce napríklad z nízkej miery 

zavádzania v porovnaní s celkovým 

pokrytím. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- Dohoda o spoločnej investícii musí 

umožňovať priznanie práv 

nadobudnutých spoluinvestormi iným 

spoluinvestorom alebo tretím stranám 

ochotným pristúpiť k dohode o spoločnej 

investícii pod podmienkou, že podnik, 

ktorý práva nadobúda, musí splniť všetky 

pôvodné povinnosti vyplývajúce 

prevádzajúcemu podniku z dohody 

o spoločnej investícii. 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Dohoda o spoločnej investícii musí 

umožňovať priznanie práv nadobudnutých 

spoluinvestormi iným spoluinvestorom 

alebo tretím stranám ochotným pristúpiť k 

dohode o spoločnej investícii pod 

podmienkou, že podnik, ktorý práva 

nadobúda, musí splniť všetky pôvodné 

povinnosti vyplývajúce prevádzajúcemu 

podniku z dohody o spoločnej investícii. 

– Dohoda o spoločnej investícii alebo 

veľkoobchodnom prístupe musí 

umožňovať priznanie práv iným 

spoluinvestorom, záujemcom o prístup 

alebo tretím stranám ochotným pristúpiť k 

dohode o spoločnej investícii alebo 

veľkoobchodnom prístupe pod 

podmienkou, že podnik, ktorý práva 

nadobúda, musí splniť všetky pôvodné 

povinnosti vyplývajúce prevádzajúcemu 

podniku z dohody o spoločnej investícii 

alebo veľkoobchodnom prístupe. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- Spoluinvestori si musia navzájom 

za spravodlivých a primeraných 

podmienok udeliť recipročné práva na 

prístup k spoluinvestovanej infraštruktúre 

na účely poskytovania služieb subjektom 

v nadväzujúcom reťazci vrátane 

koncových používateľov na základe 

transparentných podmienok, ktoré musia 

byť transparentné už v dohode 

o spoločnom investovaní a v následnej 

dohode, zvlášť ak sú spoluinvestori 

jednotlivo alebo oddelene zodpovední za 

zavedenie konkrétnych častí siete. Ak 

dôjde k vytvoreniu nástroja spoločnej 

investície, musí všetkým spoluinvestorom 

poskytovať prístup k sieti, priamy či 

nepriamy, na báze rovnocennosti vstupov 

a za spravodlivých a primeraných 

podmienok zohľadňujúcich rôzne miery 

rizika, ktoré si na seba jednotliví 

spoluinvestori vzali. 

vypúšťa sa 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno c – zarážka 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– Spoluinvestori si musia navzájom 

za spravodlivých a primeraných 

podmienok udeliť recipročné práva na 

– Spoluinvestori si musia navzájom 

za spravodlivých a primeraných 

podmienok udeliť recipročné práva na 
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prístup k spoluinvestovanej infraštruktúre 

na účely poskytovania služieb subjektom v 

nadväzujúcom reťazci vrátane koncových 

používateľov na základe transparentných 

podmienok, ktoré musia byť transparentné 

už v dohode o spoločnom investovaní a v 

následnej dohode, zvlášť ak sú 

spoluinvestori jednotlivo alebo oddelene 

zodpovední za zavedenie konkrétnych častí 

siete. Ak dôjde k vytvoreniu nástroja 

spoločnej investície, musí všetkým 

spoluinvestorom poskytovať prístup k sieti, 

priamy či nepriamy, na báze rovnocennosti 

vstupov a za spravodlivých a primeraných 

podmienok zohľadňujúcich rôzne miery 

rizika, ktoré si na seba jednotliví 

spoluinvestori vzali. 

prístup k spoluinvestovanej infraštruktúre 

na účely poskytovania služieb subjektom v 

nadväzujúcom reťazci vrátane koncových 

používateľov na základe transparentných 

podmienok, ktoré musia byť transparentné 

už v dohode o spoločnom investovaní a v 

následnej dohode, zvlášť ak sú 

spoluinvestori jednotlivo alebo oddelene 

zodpovední za zavedenie konkrétnych častí 

siete. Ak dôjde k vytvoreniu nástroja 

spoločnej investície, musí všetkým 

spoluinvestorom poskytovať prístup k sieti, 

priamy či nepriamy, na báze rovnocennosti 

výstupov a za spravodlivých a primeraných 

podmienok zohľadňujúcich rôzne miery 

rizika, ktoré si na seba jednotliví 

spoluinvestori vzali. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) Ponuka spoločnej investície musí 

zaručovať udržateľné investície, ktoré 

dokážu naplniť budúce potreby, a to 

zavedením nových sieťových prvkov 

výrazne prispievajúcich k zavedeniu sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno d 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) Ponuka spoločnej investície musí 

zaručovať udržateľné investície, ktoré 

dokážu naplniť budúce potreby, a to 

zavedením nových sieťových prvkov 

výrazne prispievajúcich k zavedeniu sietí 

s veľmi vysokou kapacitou. 

d) Spoločné investície neobmedzujú 

ani nespôsobujú obmedzenie 

hospodárskej súťaže medzi účastníkmi 

alebo medzi účastníkmi a inými 

poskytovateľmi na rovnakom 

relevantnom trhu. Takéto dohody alebo 

štruktúry zahŕňajú napríklad rozdelenie 

trhu, výmenu informácií, cenové 

dojednania alebo dohody týkajúce sa 

technologických inovácií. 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1142 

Kaja Kallas 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) Ponuka spoločnej investície musí 

zaručovať udržateľné investície, ktoré 

dokážu naplniť budúce potreby, a to 

zavedením nových sieťových prvkov 

výrazne prispievajúcich k zavedeniu sietí s 

veľmi vysokou kapacitou. 

d) Podmienky súvisiace so 

spoločnými investíciami musia zaručovať 

udržateľné investície, ktoré dokážu naplniť 

budúce potreby, a to zavedením nových 

sieťových prvkov výrazne prispievajúcich 

k zavedeniu sietí s veľmi vysokou 

kapacitou. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku si tento pozmeňujúci návrh vyžadujú naliehavé 

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh smernice 

Príloha IV – odsek 1 – písmeno d a (nové 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) Spoločné investície nemajú priame 

ani nepriame obmedzujúce účinky, ktoré 

by zabránili vstupu na relevantný trh.  

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Príloha V – bod 11 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a. 12. audiovizuálne mediálne služby. 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Návrh smernice 

Príloha V – bod 11 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a. audiovizuálne mediálne služby 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pokiaľ zachováme prístup využívajúci zoznam na vymedzenie služieb, ktoré možno 

podporovať prostredníctvom služieb funkčného prístupu k internetu, potom je na tento zoznam 

potrebné pridať aj audiovizuálne mediálne služby. Univerzálny prístup k širokopásmovým 

sieťam zohráva dôležitú úlohu, aby služby verejnoprávnych médií slúžili inkluzívnej digitálnej 

spoločnosti v dobe internetu. 

 

Pozmeňujúci návrh   1146 

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

Príloha V – bod 11 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a. Elektronické zdravotné služby 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh   1147 

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

 

Návrh smernice 

Príloha VII – podnadpis 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

KALKULÁCIA PRÍPADNÝCH 

ČISTÝCH NÁKLADOV NA 

POVINNOSTI UNIVERZÁLNEJ 

SLUŽBY V SÚLADE S ČLÁNKAMI 84 

A 85 

KALKULÁCIA PRÍPADNÝCH 

ČISTÝCH NÁKLADOV NA 

POVINNOSTI UNIVERZÁLNEJ 

SLUŽBY A ZAVEDENIE 

MECHANIZMU ÚHRADY ALEBO 

ROZDELENIA V SÚLADE S 

ČLÁNKAMI 84 A 85 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia aj naďalej disponovať flexibilitou, pokiaľ ide o financovanie režimu 

povinnosti univerzálnej služby. Súlad s pozmeňujúcim návrhom k článku 85 odsek 1. 

 

Pozmeňujúci návrh   1148 

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

 

Návrh smernice 

Príloha VII – podnadpis 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ČASŤ A: VÝPOČET ČISTÝCH 

NÁKLADOV 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia aj naďalej disponovať flexibilitou, pokiaľ ide o financovanie režimu 

povinnosti univerzálnej služby. Súlad s pozmeňujúcim návrhom k článku 85 odsek 1. 

 

Pozmeňujúci návrh   1149 

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

 

Návrh smernice 

Príloha VII – odsek 3 – zarážka 2 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ČASŤ B: NÁHRADA ČISTÝCH 

NÁKLADOV NA POVINNOSTI 

UNIVERZÁLNYCH SLUŽIEB 

 Úhrada alebo financovanie prípadných 

čistých nákladov na povinnosti 

univerzálnych služieb si vyžaduje, aby boli 

určené podniky s povinnosťou 

poskytovania univerzálnej služby 

kompenzované za služby, ktoré poskytujú 

za nekomerčných podmienok. Keďže 

takáto náhrada zahŕňa finančné prevody, 

členské štáty musia zabezpečiť, aby sa 

uskutočňovali objektívnym, 

transparentným, nediskriminačným a 

primeraným spôsobom. To znamená, že 

prevody vedú k čo najmenšiemu 

narušeniu hospodárskej súťaže a dopytu 

používateľov. 

 V súlade s článkom 85 ods. 3 by mal 

mechanizmus rozdeľovania vychádzajúci 

z fondu používať transparentné a 

neutrálne prostriedky vyberania 

príspevkov, aby sa zabránilo riziku 

dvojitého uloženia povinnosti príspevkov 

patriacich do výstupov, ako aj do vstupov 

podnikov. 

 Nezávislý orgán, ktorý fond spravuje, je 

zodpovedný za vyberanie príspevkov od 

podnikov, ktoré sa považujú za podniky 

podliehajúce povinnosti prispievať na 
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čisté náklady na povinnosti univerzálnych 

služieb v členskom štáte, a vykonáva 

dohľad nad prevodmi príspevkov a/alebo 

správnych poplatkov podnikom, ktoré 

majú nárok na príspevok z fondu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Členské štáty musia aj naďalej disponovať flexibilitou, pokiaľ ide o financovanie režimu 

povinnosti univerzálnej služby. Súlad s pozmeňujúcim návrhom k článku 85 odsek 1. 

 

Pozmeňujúci návrh   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Príloha X – podnadpis 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

INTEROPERABILITA DIGITÁLNEHO 

TELEVÍZNEHO VYBAVENIA 

SPOTREBITEĽA UVEDENÁ 

V ČLÁNKU 105 

 

INTEROPERABILITA DIGITÁLNEHO 

VYBAVENIA SPOTREBITEĽA 

UVEDENÁ V ČLÁNKU 105 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh smernice 

Príloha X – časť 2 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Interoperabilita v oblasti 

rozhlasového príjmu 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh   1152 

Pervenche Berès 

 

Návrh smernice 

Príloha X – časť 2 b (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Každé rozhlasové zariadenie 

uvedené na trh na účely predaja alebo 

prenájmu alebo sprístupnené v Únii musí 

byť schopné prijímať digitálne 

a analogické rozhlasové služby v súlade 

s normami prijatými uznanou európskou 

normalizačnou organizáciou. Na každom 

prenosnom zariadení predanom v Únii, 

ktoré má analógový a/alebo digitálny 

rozhlasový prijímač, bude tento prijímač 

aktivovaný. 

Or. fr 

 


