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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Úspešné vykonávanie aktualizovaného regulačného rámca pre elektronické komunikácie v 

EÚ by malo zahŕňať aj zaručenie slobody prejavu a informácií, pluralitu médií, kultúrnu 

rozmanitosť, ochranu spotrebiteľa, ochranu súkromia a ochranu osobných údajov. 

Spravodajca preto odporúča zmeniť návrh Komisie, aby sa splnil tento cieľ, a to aj s 

prihliadnutím na spojenie a vzájomnú súčinnosť s novými návrhmi nariadenia o súkromí a 

elektronických komunikáciách. 
 

Spravodajca sa predovšetkým domnieva, že pri súčasnom zabezpečení rovnakých podmienok 

pre všetkých poskytovateľov služieb by cieľom smernice malo byť aj zaručenie spoločných 

minimálnych noriem, pokiaľ ide o bezpečnosť sietí a služieb, ako aj súkromie koncových 

používateľov. Je preto nevyhnutné zahrnúť všetky typy interpersonálnych komunikačných 

služieb, a to aj v prípadoch, keď funkcia interpersonálnej a interaktívnej komunikácie je 

pomocným prvkom pre inú službu, aj vzhľadom na budúce trendy a synergie v oblasti služieb. 

 

V súlade s pozíciou Parlamentu prijatou spolu s jeho uznesením zo 14. marca 2017 o vplyve 

veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a 

presadzovanie práva spravodajca tiež trvá na tom, že v záujme zaistenia bezpečnosti a 

integrity sietí a služieb by sa malo podporovať používanie šifrovania bez medzifáz, a tam, kde 

je to nutné, by malo byť povinné v súlade so zásadami špecificky navrhnutej ochrany údajov 

a ochrany súkromia. Členské štáty by predovšetkým nemali ukladať žiadne povinnosti 

poskytovateľom šifrovania, poskytovateľom komunikačných služieb a všetkým ostatným 

organizáciám (na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca), pretože by mohlo mať za 

následok oslabenie bezpečnosti ich sietí a služieb, napríklad umožnenie alebo uľahčenie 

„zadných vrátok“. Toto nové ustanovenie sa vzťahuje na bezpečnosť sietí a služieb, no 

zároveň je nevyhnutné zaručiť právo na ochranu osobných údajov a súkromia v oblasti 

elektronických komunikácií. 

 

Ďalším kľúčovým prvkom na posilnenie bezpečnosti sietí a služieb a ochrany základných 

práv sú nové úlohy zverené orgánu BEREC týkajúce sa vytvorenia usmernení v tejto 

špecifickej oblasti, s cieľom zabezpečiť konzistentné a vyhovujúce vykonávanie. Nezávislosť 

orgánu BEREC sa navyše opiera o zaručenie toho, že národné regulačné orgány majú 

samostatnú právnu subjektivitu a sú funkčne nezávislé od odvetvia a vlády, čiže nežiadajú ani 

neprijímajú pokyny od žiadneho subjektu, fungujú transparentným a zodpovedným 

spôsobom, ako je stanovené v právnych predpisoch, a majú dostatočné právomoci. 

 

Spravodajca zavádza špecifické formulácie týkajúce sa možných obmedzení zavedených 

členskými štátmi z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného 

zdravia, aby sa zabezpečilo, že v súlade s chartou a súvisiacou judikatúrou Súdneho dvora 

Európskej únie akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí 

byť ustanovené zákonom a musí rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu 

dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to 

nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, 

alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných. 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 
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Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, 

výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V stratégii digitálneho jednotného 

trhu Komisia načrtla, že preskúmanie 

telekomunikačného rámca sa sústredí na 

opatrenia, ktoré sa zameriavajú na 

stimulovanie investícií do 

vysokorýchlostných širokopásmových 

sietí, prinášajú súdržnejší prístup 

jednotného trhu k politike a riadeniu 

frekvenčného spektra, zabezpečujú 

podmienky pre skutočný jednotný trh 

odstránením rozdrobenosti regulácie, 

zabezpečujú rovnaké podmienky pre 

všetkých účastníkov na trhu a jednotné 

uplatňovanie pravidiel, ako aj efektívnejší 

regulačný inštitucionálny rámec. 

(3) V stratégii digitálneho jednotného 

trhu Komisia načrtla, že preskúmanie 

telekomunikačného rámca sa sústredí na 

opatrenia, ktoré sa zameriavajú na 

stimulovanie investícií do 

vysokorýchlostných širokopásmových 

sietí, prinášajú súdržnejší prístup 

jednotného trhu k politike a riadeniu 

frekvenčného spektra, zabezpečujú 

podmienky pre skutočný jednotný trh 

odstránením rozdrobenosti regulácie, 

zabezpečujú účinnú ochranu spotrebiteľa, 

rovnaké podmienky pre všetkých 

účastníkov na trhu a jednotné uplatňovanie 

pravidiel, ako aj účinnejší regulačný 

inštitucionálny rámec. Komisia vo svojej 

stratégii pre digitálny jednotný trh 

oznámila tiež preskúmanie smernice 

2002/58/ES s cieľom zabezpečiť vysokú 

úroveň ochrany súkromia pre 

používateľov elektronických 

komunikačných služieb a rovnaké 

podmienky pre všetkých účastníkov trhu. 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

návrhmi, najmä s návrhom nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách 

(COM(2017)10). 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Táto smernica by mala vytvoriť 

právny rámec na zabezpečenie slobody 

voľného poskytovania elektronických 

komunikačných sietí a služieb, 

podliehajúcich len podmienkam uloženým 

v tejto smernici a akýmkoľvek 

obmedzeniam v súlade s článkom 52 ods. 1 

zmluvy, najmä opatreniam týkajúcich sa 

verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a 

verejného zdravia. 

(5) Táto smernica by mala vytvoriť 

právny rámec na zabezpečenie slobody 

voľného poskytovania elektronických 

komunikačných sietí a služieb, 

podliehajúcich len podmienkam 

stanoveným v tejto smernici a akýmkoľvek 

obmedzeniam v súlade s článkom 52 ods. 1 

zmluvy, najmä pokiaľ ide o opatrenia 

týkajúce sa verejného poriadku, verejnej 

bezpečnosti a verejného zdravia, a v súlade 

s článkom 52 ods. 1 Charty základných 

práv Európskej únie (ďalej aj „charta“). 

Odôvodnenie 

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

je nerozlučne spätý s inými prijateľnými pozmeňujúcimi návrhmi, najmä s PN 20 k článku 12. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Ustanovenia tejto smernice nemajú 

vplyv na možnosť každého členského štátu 

podniknúť opatrenia oprávnené z dôvodov 

stanovených v článkoch 87 a 45 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie, potrebné 

na zabezpečenie ochrany svojich 

základných bezpečnostných záujmov, 

na zabezpečenie ochrany verejnej politiky, 

verejnej morálky a verejnej bezpečnosti 

a na umožnenie vyšetrovania, odhalenia 

a postihu trestných činov, vrátane 

vytvorenia osobitných a primeraných 

povinností daných národným regulačným 

orgánom pre poskytovateľov 

elektronických komunikačných služieb. 

(6) Ustanovenia tejto smernice nemajú 

vplyv na možnosť každého členského štátu 

prijať opatrenia oprávnené z dôvodov 

stanovených v článkoch 87 a 45 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie, ktoré sú 

potrebné na zabezpečenie ochrany ich 

základných bezpečnostných záujmov, na 

zabezpečenie verejného poriadku a 

verejnej bezpečnosti a na umožnenie 

vyšetrovania, odhalenia a stíhania 

trestných činov, berúc do úvahy, že v 

súlade s článkom 52 ods. 1 charty takéto 

opatrenia musia byť stanovené zákonom, 

rešpektovať podstatu práv a slobôd 

uznaných chartou a musia podliehať 

zásade proporcionality. 

Odôvodnenie 

V súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku je tento pozmeňujúci návrh potrebný, pretože 
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je nerozlučne spätý s inými prijateľnými pozmeňujúcimi návrhmi, najmä s PN 20 k článku 12. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Konvergencia v odvetví 

telekomunikácií, médií a informačných 

technológií znamená, že všetky 

elektronické komunikačné siete a služby by 

mali byť v čo najväčšej miere zastrešované 

jedným európskym kódexom elektronickej 

komunikácie stanoveným jednou 

smernicou, s výnimkou záležitostí, ktoré sa 

lepšie riešia pomocou priamo 

uplatniteľných pravidiel stanovených 

nariadeniami. Je potrebné oddeliť reguláciu 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb od regulácie obsahu. Tento kódex 

sa preto nevzťahuje na obsah služieb 

poskytovaných prostredníctvom 

elektronických komunikačných sietí 

využívajúcich elektronické komunikačné 

služby, ako napr. vysielanie obsahu, 

finančné služby a niektoré služby 

informačnej spoločnosti, a preto nemá 

dopad na opatrenia prijaté na úrovni Únie 

alebo na národnej úrovni vzhľadom na 

takéto služby, v súlade s právom Únie, aby 

sa podporila kultúrna a jazyková 

rôznorodosť a zaistila ochrana plurality 

médií. Na obsah televízneho programu sa 

vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/13/EÚ21. Cieľom regulácie 

audiovizuálnej politiky a obsahu je 

dosiahnuť ciele všeobecného záujmu ako je 

sloboda prejavu, pluralita médií, 

nestrannosť, kultúrna a jazyková 

rozmanitosť, sociálna inklúzia, ochrana 

spotrebiteľa a ochrana maloletých. 

Oddelenie regulácie elektronickej 

komunikácie a regulácie obsahu nemá 

vplyv na zohľadnenie ich vzájomného 

prepojenia najmä s cieľom zabezpečenia 

plurality médií, kultúrnej rozmanitosti a 

(7) Konvergencia v odvetví 

telekomunikácií, médií a informačných 

technológií znamená, že všetky 

elektronické komunikačné siete a služby by 

mali byť v čo najväčšej miere zastrešované 

jedným európskym kódexom elektronickej 

komunikácie stanoveným jednou 

smernicou, s výnimkou záležitostí, ktoré sa 

lepšie riešia pomocou priamo 

uplatniteľných pravidiel stanovených 

nariadeniami. Je potrebné oddeliť reguláciu 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb od regulácie obsahu. Tento kódex 

sa preto nevzťahuje na obsah služieb 

poskytovaných prostredníctvom 

elektronických komunikačných sietí 

využívajúcich elektronické komunikačné 

služby, ako napr. vysielanie obsahu, 

finančné služby a niektoré služby 

informačnej spoločnosti, a preto nemá 

dopad na opatrenia prijaté na úrovni Únie 

alebo na národnej úrovni vzhľadom na 

takéto služby, v súlade s právom Únie, aby 

sa podporila kultúrna a jazyková 

rôznorodosť a zaistila ochrana plurality 

médií. Na obsah televízneho programu sa 

vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/13/EÚ21. Cieľom regulácie 

audiovizuálnej politiky a obsahu je 

dosiahnuť ciele všeobecného záujmu ako je 

sloboda prejavu, pluralita médií, 

nestrannosť, kultúrna a jazyková 

rozmanitosť, sociálna inklúzia, ochrana 

spotrebiteľa a ochrana maloletých. 

Oddelenie regulácie elektronickej 

komunikácie a regulácie obsahu nemá 

vplyv na zohľadnenie ich vzájomného 

prepojenia, najmä v záujme zabezpečenia 

slobody prejavu a informácií, plurality 
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ochrany spotrebiteľa. médií, kultúrnej rozmanitosti, ochrany 

spotrebiteľa, súkromia a ochrany 

osobných údajov. 

__________________ __________________ 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú.v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 

koordinácii niektorých ustanovení 

upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v 

členských štátoch týkajúcich sa 

poskytovania audiovizuálnych mediálnych 

služieb (smernica o audiovizuálnych 

mediálnych službách) (Ú.v. EÚ L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

nástrojmi, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov a s návrhom nariadenia o 

elektronickom súkromí. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Služby používané na komunikačné 

účely a technické prostriedky na ich 

realizáciu prešli značným vývojom. 

Koncoví používatelia stále viac nahrádzajú 

služby tradičnej hlasovej telefónie, textové 

správy (SMS) a služby prenosu 

elektronickej pošty funkčne rovnocennými 

online službami, ako sú internetová 

telefónia, služby odosielania správ a 

emailové služby založené na webe. S 

cieľom zabezpečiť, aby boli koncoví 

používatelia pri používaní funkčne 

rovnocenných služieb účinne a rovnocenne 

chránení, vymedzenie elektronických 

komunikačných služieb pre budúcnosť by 

nemalo byť výlučne založené na 

technických parametroch, ale malo 

vychádzať skôr z funkčného prístupu. 

(15) Služby používané na komunikačné 

účely a technické prostriedky na ich 

realizáciu prešli značným vývojom. 

Koncoví používatelia stále viac nahrádzajú 

služby tradičnej hlasovej telefónie, textové 

správy (SMS) a služby prenosu 

elektronickej pošty funkčne rovnocennými 

online službami, ako sú internetová 

telefónia, služby odosielania správ a 

emailové služby založené na webe. S 

cieľom zabezpečiť, aby boli koncoví 

používatelia a ich práva pri používaní 

funkčne rovnocenných služieb účinne a 

rovnocenne chránení, vymedzenie 

elektronických komunikačných služieb pre 

budúcnosť by nemalo byť výlučne 

založené na technických parametroch, ale 

malo by vychádzať skôr z funkčného 



 

PE601.042v02-00 8/33 AD\1127738SK.docx 

SK 

Rozsah pôsobnosti potrebnej regulácie by 

mal byť primeraný, aby sa dosiahli ciele 

verejného záujmu. Zatiaľ čo „prenos 

signálov“ zostáva dôležitým parametrom 

pre určovanie služieb spadajúcich do 

rozsahu pôsobnosti tejto smernice, 

vymedzenie pojmov by sa malo vzťahovať 

aj na ďalšie služby, ktoré umožňujú 

komunikáciu. Z pohľadu koncového 

používateľa nie je podstatné, či 

poskytovateľ prenáša signály sám alebo sa 

komunikácia realizuje cez službu prístupu 

k internetu. Zmenené vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

preto malo obsahovať tri typy služieb, 

ktoré sa môžu čiastočne prekrývať, a to 

konkrétne služby prístupu k internetu 

podľa vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 

2 nariadenia (EÚ) 2015/2120, 

interpersonálne komunikačné služby podľa 

vymedzenia pojmov v tejto smernici, a 

služby pozostávajúce celkovo alebo hlavne 

z prenosu signálov. Vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

malo odstrániť nejasnosti pozorované pri 

implementácii predošlého vymedzenia 

pojmov a umožniť prispôsobené 

uplatňovanie všetkých ustanovení 

špecifických práv a povinností 

obsiahnutých v danom rámci na rôzne typy 

služieb. Spracovanie osobných údajov v 

rámci elektronických komunikačných 

služieb za úhradu alebo inak, musí byť v 

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

mája 2018 nahradí nariadenie (EÚ) 

2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov)23. 

prístupu. Rozsah pôsobnosti potrebnej 

regulácie by mal byť primeraný, aby sa 

dosiahli ciele verejného záujmu. Zatiaľ čo 

„prenos signálov“ zostáva dôležitým 

parametrom pre určovanie služieb 

spadajúcich do rozsahu pôsobnosti tejto 

smernice, vymedzenie pojmov by sa malo 

vzťahovať aj na ďalšie služby, ktoré 

umožňujú komunikáciu. Z pohľadu 

koncových používateľov a ochrany ich 

práv nie je podstatné, či poskytovateľ 

prenáša signály sám alebo sa komunikácia 

realizuje cez službu prístupu k internetu. 

Zmenené vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

preto malo obsahovať tri typy služieb, 

ktoré sa môžu čiastočne prekrývať, a to 

konkrétne služby prístupu k internetu 

podľa vymedzenia pojmov v článku 2 ods. 

2 nariadenia (EÚ) 2015/2120, 

interpersonálne komunikačné služby podľa 

vymedzenia pojmov v tejto smernici, a 

služby pozostávajúce celkovo alebo hlavne 

z prenosu signálov. Vymedzenie pojmov 

elektronických komunikačných služieb by 

malo odstrániť nejasnosti pozorované pri 

implementácii predošlého vymedzenia 

pojmov a umožniť prispôsobené 

uplatňovanie všetkých ustanovení 

špecifických práv a povinností 

obsiahnutých v danom rámci na rôzne typy 

služieb. Spracovanie osobných údajov v 

rámci elektronických komunikačných 

služieb za úhradu alebo inak, musí byť v 

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

mája 2018 nahradí nariadenie (EÚ) 

2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov)23. 

__________________ __________________ 

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov); Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1. 

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov); Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1. 
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Odôvodnenie 

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

je nerozlučne spätý s inými prijateľnými pozmeňujúcimi návrhmi, najmä s PN 13 k článku 2. 

 

Pozmeňujúci návrh   6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Aby služba patrila do rozsahu 

vymedzenia pojmov elektronických 

komunikačných služieb, musí byť 

poskytovaná obvyklým spôsobom za 

odmenu. V digitálnej ekonomike účastníci 

trhu čoraz viac považujú informácie o 

používateľoch za informácie, ktoré majú 

peňažnú hodnotu. Elektronické 

komunikačné služby sú často poskytované 

za protiplnenie iné ako peniaze, napr. za 

poskytnutie prístupu k osobným alebo 

iným údajom. Pojem odmeny by preto mal 

zahŕňať situácie, v ktorých poskytovateľ 

služby vyžaduje a koncový používateľ 

poskytovateľovi priamo alebo nepriamo 

aktívne poskytuje osobné údaje, ako je 

meno alebo emailová adresa, alebo iné 

údaje. Tiež by mal zahŕňať situácie, v 

ktorých poskytovateľ zhromažďuje 

informácie bez toho, aby ich koncový 

používateľ aktívne poskytoval, ako sú 

osobné údaje vrátane IP adresy, alebo 

ďalšie automaticky generované informácie, 

ako sú informácie zhromaždené a 

prenášané súbormi cookies. Podľa 

judikatúry Súdneho dvora Európskej únie 

ohľadom na článok 57 ZFEÚ24, odmena 

existuje v zmysle zmluvy aj v prípade, ak 

poskytovateľovi služby platí tretia strana a 

nie prijímateľ služby. Pojem odmeny by 

preto mal zahŕňať aj situácie, kde je 

koncový používateľ vystavený reklamám, 

ktoré sú podmienkou získania vstupu do 

služby, alebo situáciám, keď poskytovateľ 

služieb speňažuje osobné údaje, ktoré 

zhromaždil. 

(16) Aby služba patrila do rozsahu 

vymedzenia pojmov elektronických 

komunikačných služieb, musí byť 

poskytovaná obvyklým spôsobom za 

odmenu. V digitálnej ekonomike účastníci 

trhu čoraz viac považujú informácie o 

používateľoch za informácie, ktoré majú 

peňažnú hodnotu. Elektronické 

komunikačné služby sú koncovým 

používateľom často poskytované za 

nefinančné protiplnenie, najmä za 

poskytnutie prístupu k osobným alebo 

iným údajom. Pojem odmeny by preto mal 

zahŕňať situácie, v ktorých poskytovateľ 

služby vyžaduje a koncový používateľ 

poskytovateľovi priamo alebo nepriamo 

vedome poskytuje osobné údaje podľa 

vymedzenia v článku 4 ods. 1 nariadenia 

(EÚ) 2016/679 alebo iné údaje. Tiež by 

mal zahŕňať situácie, v ktorých koncový 

používateľ povolí prístup k informáciám 
bez toho, aby ich aktívne poskytoval, ako 

sú osobné údaje vrátane IP adresy, alebo 

ďalšie automaticky generované informácie, 

ako sú informácie zhromažďované a 

prenášané súbormi cookies. Podľa 

judikatúry Súdneho dvora Európskej únie k 

článku 57 ZFEÚ24 odmena existuje v 

zmysle zmluvy aj v prípade, ak 

poskytovateľovi služby platí tretia strana, a 

nie prijímateľ služby. Pojem odmeny by 

preto mal zahŕňať aj situácie, kde je 

koncový používateľ vystavený reklamám, 

ktoré sú podmienkou získania vstupu do 

služby, alebo situáciám, keď poskytovateľ 

služieb speňažuje osobné údaje, ktoré 
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zhromaždil. 

_________________ _________________ 

24 Vec C-352/85 Bond van Adverteerders a 

ďalší vs Holandsko, EU:C:1988:196. 

24 Rozsudok Súdneho dvora z 26. apríla 

1988, Bond van Adverteerders a 

ďalší/Holandsko, C-352/85, ECLI: 

EU:C:1988:196. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Interpersonálne komunikačné 

služby sú služby, ktoré umožňujú 

interpersonálnu a interaktívnu výmenu 

informácií, a medzi ne patria služby ako 

tradičné volania medzi dvomi 

jednotlivcami, ale aj všetky typy emailov, 

služieb odosielania správ alebo 

skupinových chatov. Interpersonálne 

komunikačné služby sa vzťahujú len na 

komunikáciu medzi určitým, teda nie 

potenciálne neobmedzeným, počtom 

fyzických osôb, ktorý je vymedzený 

odosielateľom správy. Komunikácia 

zahŕňajúca právnické osoby by mala byť v 

rámci prípadu, keď fyzické osoby konajú v 

mene tých právnických osôb, alebo sú 

zapojené aspoň na jednej strane 

komunikácie. Interaktívna komunikácia 

znamená, že daná služba umožňuje 

prijímateľovi informácie odpovedať. 

Služby, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, 

ako napr. lineárne vysielanie, video na 

požiadanie, webové sídla, sociálne siete, 

blogy alebo výmena informácií medzi 

strojmi, by nemali byť považované za 

interpersonálne komunikačné služby. Za 

výnimočných okolností by sa služba 

nemala považovať za interpersonálnu 

komunikačnú službu, ak je 

interpersonálny a interaktívny 

komunikačný prostriedok čisto 

doplnkovou zložkou inej služby a z 

(17) Interpersonálne komunikačné 

služby sú služby, ktoré umožňujú 

interpersonálnu a interaktívnu výmenu 

informácií, a patria medzi ne služby ako 

tradičné volania medzi dvomi 

jednotlivcami, ale aj všetky typy emailov, 

služieb odosielania správ alebo 

skupinových chatov. Interpersonálne 

komunikačné služby sa vzťahujú len na 

komunikáciu medzi určitým, teda nie 

potenciálne neobmedzeným, počtom 

fyzických osôb, ktorý je vymedzený 

odosielateľom správy. Komunikácia 

zahŕňajúca právnické osoby by mala byť v 

rámci prípadu, keď fyzické osoby konajú v 

mene týchto právnických osôb, alebo sú 

zapojené aspoň na jednej strane 

komunikácie. Interaktívna komunikácia 

znamená, že daná služba umožňuje 

prijímateľovi informácie odpovedať. 

Služby, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, 

ako napr. lineárne vysielanie, video na 

požiadanie, webové sídla, sociálne siete, 

blogy alebo výmena informácií medzi 

strojmi, by nemali byť považované za 

interpersonálne komunikačné služby. 
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objektívnych technických dôvodov nemôže 

byť použitá bez danej hlavnej služby, a jej 

začlenenie nie je prostriedkom na 

obídenie uplatniteľnosti pravidiel 

riadenia elektronických komunikačných 

služieb. Príkladom takejto výnimky by 

mohol byť, v podstate, komunikačný 

kanál v rámci online hier, ktorý závisí od 

vlastností komunikačného zariadenia 

služby. 

Odôvodnenie 

Pri súčasnom zabezpečení rovnakých podmienok pre všetkých poskytovateľov služieb by 

cieľom smernice malo byť aj zaručenie spoločných minimálnych noriem, pokiaľ ide o 

bezpečnosť sietí a služieb, ako aj o zabezpečenie súkromia koncových používateľov. Preto je 

nevyhnutné zahrnúť do nej všetky typy interpersonálnych komunikačných služieb, a to aj v 

prípadoch, keď funkcia interpersonálnej a interaktívnej komunikácie je pomocným prvkom 

pre inú službu, a to aj s ohľadom na budúce trendy a synergie v oblasti služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Je potrebné ďalej posilňovať 

nezávislosť národných regulačných 

orgánov, aby sa zaistilo, že jeho vedúceho 

a členov neovplyvní vonkajší tlak, a to tak, 

že sa v prípade ich mandátu poskytnú 

minimálne menovacie kvalifikácie a 

minimálne trvanie. Okrem toho 

obmedzenie možnosti obnovenia ich 

mandátu viac ako raz a požiadavka na 

primeraný rotačný systém pre 

predstavenstvo a vrcholový manažment by 

riešili riziko regulačného zajatia, 

zabezpečili kontinuitu a posilnili 

nezávislosť. 

(36) Je potrebné ďalej posilňovať 

nezávislosť národných regulačných 

orgánov, aby sa zaistilo, že ich vedúceho a 

členov neovplyvní vonkajší tlak, a to tak, 

že sa v prípade ich mandátu poskytnú 

minimálne menovacie kvalifikácie a 

minimálne trvanie. Okrem toho 

obmedzenie možnosti obnovenia ich 

mandátu viac ako raz a požiadavka na 

primeraný rotačný systém pre 

predstavenstvo a vrcholový manažment by 

riešili riziko regulačného zajatia, 

zabezpečili kontinuitu a posilnili 

nezávislosť. Na tento účel by členské štáty 

mali zabezpečiť, aby národné regulačné 

orgány mali samostatnú právnu 

subjektivitu a boli funkčne nezávislé od 

odvetvia a vlády, čiže aby nežiadali ani 

neprijímali pokyny od žiadneho subjektu, 

aby fungovali transparentným a 

zodpovedným spôsobom v súlade s právom 
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Únie a vnútroštátnymi právnymi 

predpismi a aby mali dostatočné 

právomoci. 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

návrhmi, najmä s návrhom nariadenia o orgáne BEREC (COM(2016)0591). 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 91 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (91a) V záujme zaistenia bezpečnosti a 

integrity sietí a služieb by sa malo 

podporovať používanie šifrovania bez 

medzifáz, a tam, kde je to technicky 

možné, by malo byť povinné v súlade so 

zásadami špecificky navrhnutej ochrany 

údajov a ochrany súkromia. Členské štáty 

by najmä poskytovateľom šifrovania, 

poskytovateľom elektronických 

komunikačných služieb a všetkým 

ostatným organizáciám na všetkých 

úrovniach dodávateľského reťazca 

nemali uložiť žiadnu povinnosť, ktorá by 

viedla k oslabeniu bezpečnosti sietí 

a služieb, ako je napríklad umožnenie 

alebo uľahčenie „zadných dvierok“. 

Odôvodnenie 

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

naliehavých dôvodov súvisiacich so súladom tohto textu s pozíciou Európskeho parlamentu, 

najmä s uznesením z 12. marca 2014 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej 

agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch 

a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti 

spravodlivosti a vnútorných vecí a s uznesením zo 14. marca 2016 o vplyve veľkých dát na 

základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie 

práva. 
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Pozmeňujúci návrh   10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 111 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(111) Vo výnimočných prípadoch, keď sa 

členské štáty rozhodnú obmedziť slobodu 

poskytovať elektronické komunikačné siete 

a služby z dôvodov verejného poriadku, 

verejnej bezpečnosti alebo verejného 

zdravia, členské štáty by mali vysvetliť 

dôvody takéhoto obmedzenia. 

(111) Vo výnimočných prípadoch, keď sa 

členské štáty rozhodnú obmedziť slobodu 

poskytovať elektronické komunikačné siete 

a služby z dôvodov verejného poriadku, 

verejnej bezpečnosti alebo verejného 

zdravia, by takéto obmedzenia mali byť v 

súlade s článkom 52 ods. 1 charty riadne 

odôvodnené, ustanovené zákonom, mali 

by rešpektovať podstatu práv a slobôd 

uznaných chartou a podliehať zásade 

proporcionality. Každý vnútroštátny 

právny predpis umožňujúci orgánom 

verejnej moci získať prístup k sieťam 

alebo k obsahu elektronickej komunikácie 

na všeobecnom základe by sa navyše mal 

považovať za zákon ohrozujúci podstatu 

základného práva na rešpektovanie 

súkromného života, ako ho zaručuje 

článok 7 charty, a to so zreteľom na 

rozsudky Súdneho dvora vo veci C-

362/141a a v spojených veciach C-293/12 a 

C-594/121b a na uznesenie Súdneho dvora 

vo veci C-557/071c. 

 _________________ 

 1a Rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 

2015, Maximillian Schrems/Data 

Protection Commissioner, C-362/14, 

ECLI:EU:C:2015:650. 

 1b Rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 

2014, Digital Rights Ireland Ltd/Minister 

for Communications, Marine and Natural 

Resources a i. a Kärntner 

Landesregierung a i., spojené veci C-

293/12 a C-594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1c Uznesenie Súdneho dvora z 19. 

februára 2009, Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 
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ECLI:EU:C:2009:107. 

Odôvodnenie 

Okrem poukázania na skutočnosť, že všetky prijaté právne predpisy musia rešpektovať 

slobody a zásady zakotvené v Charte základných práv, sa uvádza aj odkaz na veci Max 

Schrems/Data Protection, Tele 2 a Digital Rights Ireland, z ktorých každá poskytuje právny 

základ pre presvedčenie, že právne predpisy, ktoré umožňujú orgánom verejnej moci získať 

prístup k obsahu elektronickej komunikácie na všeobecnom základe, sa musia považovať za 

ohrozenie podstaty základného práva na rešpektovanie súkromného života. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 227 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(227) Vzhľadom na špecifické aspekty 

súvisiace s ohlasovaním prípadov 

nezvestných detí, by členské štáty mali 

dodržať svoje záväzky s cieľom 

zabezpečiť, aby sa dobre fungujúca služba 

umožňujúca ohlasovanie prípadov 

nezvestných detí na ich území skutočne 

poskytovala na čísle 116 000. 

(227) Vzhľadom na špecifické aspekty 

súvisiace s ohlasovaním prípadov 

nezvestných detí, by členské štáty mali 

dodržať svoj záväzok zabezpečiť, aby sa 

dobre fungujúca služba zohľadňujúca 

potreby detí a umožňujúca ohlasovanie 

prípadov nezvestných detí na ich území 

skutočne poskytovala na čísle 116 000 a 

linka pomoci pre deti, ktoré potrebujú 

opateru a ochranu, na čísle 116 111. 

Odôvodnenie 

Zameraním sa len na horúce linky pre nezvestné deti stratíme spojitosť s detskými linkami 

pomoci na čísle 116 111, ktoré sú dôležité pre deti, ktoré sú zraniteľné alebo v ohrození, ako 

je dieťa zažívajúce násilie, čo je oveľa väčšia cieľová skupina ako skupina nezvestných detí. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 227 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (227 a) Často sa stáva, že občania počas 

cestovania medzi jednotlivými členskými 

štátmi potrebujú použiť alebo zavolať na 

linku pomoci, či horúcu linku 
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prevádzkovanú v ich domovskej krajine, 

čo v súčasnosti nie je možné. Občania by 

mali mať prístup k svojim domovským 

linkám pomoci a horúcim linkám 

prostredníctvom vytočenia smerového 

čísla krajiny, aby mohli riešiť naliehavé 

problémy alebo sprostredkovať pomoc 

komukoľvek v ich domovskom členskom 

štáte, kto ju potrebuje, ak služby 

prevádzkované v hostiteľskom členskom 

štáte zo zemepisných či jazykových 

dôvodov nie sú schopné poskytnúť účinnú 

pomoc. 

Odôvodnenie 

Nové odôvodnenie sa dopĺňa z dôvodov dodržania konzistentnosti s pozmeňujúcim návrhom k 

článku 90 ods. 2a (nový). Občania cestujúci medzi jednotlivými členskými štátmi potrebujú 

kontaktovať rôzne núdzové linky a linky pomoci vo svojich domovských krajinách, aby 

vyriešili naliehavé problémy alebo sprostredkovali ich riešenie. Umožnením prístupu k týmto 

linkám vytočením smerového čísla krajiny by sa im pomohlo získať pomoc alebo radu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 254 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(254) V súlade s cieľmi Charty 

základných práv Európskej únie a 

Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím by regulačný 

rámec mal zabezpečiť, aby všetci 

užívatelia vrátane koncových užívateľov 

so zdravotným postihnutím, starších osôb a 

užívateľov s osobitnými sociálnymi 

potrebami mali jednoduchý prístup k veľmi 

kvalitným a cenovo dostupným službám. 

Vyhlásenie 22 pripojené k záverečnému 

aktu Amsterdamskej zmluvy ustanovuje, že 

pri vypracúvaní opatrení podľa článku 114 

ZFEÚ inštitúcie Únie zohľadňujú potreby 

osôb so zdravotným postihnutím. 

(254) V súlade s cieľmi Charty 

základných práv Európskej únie a 

Dohovoru Organizácie Spojených národov 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

by regulačný rámec mal zabezpečiť, aby 

všetci používatelia vrátane koncových 

používateľov so zdravotným postihnutím, 

starších osôb a používateľov s osobitnými 

sociálnymi potrebami mali jednoduchý 

prístup k veľmi kvalitným a cenovo 

dostupným službám, a to bez ohľadu na 

ich miesto pobytu v rámci Únie. 

Vyhlásenie 22 pripojené k záverečnému 

aktu Amsterdamskej zmluvy ustanovuje, že 

pri vypracúvaní opatrení podľa článku 114 

ZFEÚ inštitúcie Únie zohľadňujú potreby 

osôb so zdravotným postihnutím. 
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Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

nástrojmi, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov a s návrhom nariadenia o 

súkromí a elektronických komunikáciách. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Cieľom tejto smernice je na jednej strane 

podporiť vnútorný trh s elektronickými 

komunikačnými sieťami a službami, 

ktorých výsledkom bude zavádzanie a 

využívanie sietí s veľmi vysokou 

kapacitou, udržateľná hospodárska súťaž, 

interoperabilita elektronických 

komunikačných služieb a prospech 

koncového používateľa. 

Cieľom tejto smernice je na jednej strane 

realizovať vnútorný trh v oblasti 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb, čoho výsledkom bude zavedenie a 

využívanie zabezpečených sietí s veľmi 

vysokou kapacitou, udržateľná 

hospodárska súťaž, interoperabilita 

elektronických komunikačných služieb, 

dostupnosť a výhody pre koncových 

používateľov. 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

nástrojmi, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov a s návrhom nariadenia o 

súkromí a elektronických komunikáciách. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 3 – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- opatrenia prijaté na úrovni Únie 

alebo na národnej úrovni v súlade s právom 

Únie, sledujúce ciele vo všeobecnom 

záujme, najmä pokiaľ ide o reguláciu 

obsahu a audiovizuálnu politiku; 

- opatrenia prijaté na úrovni Únie 

alebo na národnej úrovni v súlade s právom 

Únie, sledujúce ciele vo všeobecnom 

záujme, najmä pokiaľ ide o ochranu 

osobných údajov a súkromia, reguláciu 

obsahu a audiovizuálnu politiku; 
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Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

nástrojmi, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov a s návrhom nariadenia o 

súkromí a elektronických komunikáciách. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) „interpersonálna komunikačná 

služba“ je služba poskytovaná obyčajne za 

úhradu, ktorá umožňuje priamu 

interpersonálnu a interaktívnu výmenu 

informácií prostredníctvom elektronických 

komunikačných sietí medzi konečným 

počtom osôb, pričom osoby, ktoré 

komunikáciu začali alebo sa na nej 

zúčastňujú, určujú prijímateľa(-ľov) tejto 

služby; nezahŕňa služby, ktoré umožňujú 

interpersonálne a interaktívne služby len 

ako vedľajšiu doplnkovú funkciu 

prepojenú s inou službou 

(5) „interpersonálna komunikačná 

služba“ je služba poskytovaná obyčajne za 

úhradu, ktorá umožňuje priamu 

interpersonálnu a interaktívnu výmenu 

informácií prostredníctvom elektronických 

komunikačných sietí medzi konečným 

počtom osôb, pričom osoby, ktoré 

komunikáciu začali alebo sa na nej 

zúčastňujú, určujú prijímateľa(-ľov) tejto 

služby; 

Odôvodnenie 

Pri súčasnom zabezpečení rovnakých podmienok pre všetkých poskytovateľov služieb by 

cieľom smernice malo byť aj zaručenie spoločných minimálnych noriem, pokiaľ ide o 

bezpečnosť sietí a služieb, ako aj zabezpečenie súkromia koncových používateľov. Preto je 

nevyhnutné zahrnúť do nej všetky typy interpersonálnych komunikačných služieb, a to aj v 

prípadoch, keď funkcia interpersonálnej a interaktívnej komunikácie je pomocným prvkom 

pre inú službu, a to aj s ohľadom na budúce trendy a synergie v oblasti služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) „bezpečnosť“ sietí a služieb 

znamená schopnosť elektronických 

komunikačných sietí a služieb odolávať, na 

danej úrovni spoľahlivosti, akémukoľvek 

(22) „bezpečnosť“ sietí a služieb je 

technická a štrukturálna schopnosť 

elektronických komunikačných sietí a 

služieb odolávať – na danej úrovni 
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konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, 

pravosť, integritu alebo dôvernosť 

uchovávaných, prenášaných alebo 

spracúvaných údajov alebo súvisiacich 

služieb poskytovaných alebo prístupných 

prostredníctvom daných sietí alebo služieb. 

spoľahlivosti – akémukoľvek konaniu, 

ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, 

integritu alebo dôvernosť uchovávaných, 

prenášaných alebo spracúvaných údajov 

alebo súvisiacich služieb poskytovaných 

alebo prístupných prostredníctvom daných 

sietí alebo služieb. 

Odôvodnenie 

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

je nerozlučne spätý s inými prijateľnými pozmeňujúcimi návrhmi, najmä s PN 22 k článku 40. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Národné regulačné a iné príslušné orgány 

môžu prispieť v rámci svojich kompetencií 

k zabezpečeniu vykonávania politických 

opatrení zameraných na podporu kultúrnej 

a jazykovej rozmanitosti ako aj plurality 

médií. 

Národné regulačné a iné príslušné orgány 

môžu prispieť v rámci svojich kompetencií 

k zabezpečeniu vykonávania politických 

opatrení zameraných na ochranu osobných 

údajov a súkromia, podporu kultúrnej a 

jazykovej rozmanitosti, ako aj plurality 

médií. 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

nástrojmi, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov a s návrhom nariadenia o 

súkromí a elektronických komunikáciách. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty spolupracujú 

navzájom a s Komisiou pri strategickom 

plánovaní, koordinácii a harmonizácii 

využívania rádiového frekvenčného spektra 

v Únii . Na tieto účely zohľadňujú okrem 

1. Členské štáty spolupracujú 

navzájom a s Komisiou pri strategickom 

plánovaní, koordinácii a harmonizácii 

využívania rádiového frekvenčného spektra 

v Únii . Na tieto účely zohľadňujú okrem 
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iného aspekty politík Európskej únie 

týkajúce sa hospodárstva, bezpečnosti, 

zdravia, verejného záujmu, verejnej 

bezpečnosti a obrany, slobody prejavu, 

kultúry, vedy, spoločnosti a techniky, ako 

aj rozličné záujmy skupín užívateľov 

rádiového frekvenčného spektra, aby sa 

optimalizovalo jeho využitie a aby sa 

predchádzalo škodlivému rušeniu. 

iného aspekty politík Európskej únie 

týkajúce sa hospodárstva, bezpečnosti, 

zdravia, verejného záujmu, verejnej 

bezpečnosti a obrany, ochrany údajov a 

súkromia, slobody prejavu, kultúry, vedy, 

spoločnosti a techniky, ako aj rozličné 

záujmy skupín užívateľov rádiového 

frekvenčného spektra, aby sa 

optimalizovalo jeho využitie a aby sa 

predchádzalo škodlivému rušeniu. 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

nástrojmi, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov a s návrhom nariadenia o 

súkromí a elektronických komunikáciách. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Vedúci národného regulačného 

orgánu, prípadne členovia kolektívneho 

orgánu plniaceho túto úlohu v rámci 

národného regulačného orgánu, alebo ich 

náhradníci sú menovaní spomedzi osôb s 

uznaním a odbornými skúsenosťami na 

funkčné obdobie najmenej štyri roky, a to 

otvoreným výberovým konaním podľa ich 

zásluh, zručností, vedomostí a skúseností. 

Funkciu nesmú vykonávať viac ako dve 

funkčné obdobia bez ohľadu na to, či 

nasledujú po sebe alebo nie. Členské štáty 

zabezpečia kontinuitu prijímania 

rozhodnutí vytvorením vhodného systému 

rotácie členov kolektívneho orgánu alebo 

vrcholového manažmentu tak, aby boli prví 

členovia kolektívneho orgánu menovaní na 

rôzne obdobia, čím sa zaručí, že ich 

mandáty, ako aj mandáty ich nástupcov 

neskončia naraz. 

1. Vedúci národného regulačného 

orgánu, prípadne členovia kolektívneho 

orgánu plniaceho túto úlohu v rámci 

národného regulačného orgánu alebo ich 

náhradníci sú menovaní spomedzi 

uznávaných osôb s odbornými 

skúsenosťami na funkčné obdobie 

najmenej štyri roky, a to otvoreným a 

transparentným výberovým konaním 

podľa ich zásluh, zručností, vedomostí a 

skúseností. Funkciu nesmú vykonávať viac 

ako dve funkčné obdobia bez ohľadu na to, 

či nasledujú po sebe alebo nie. Členské 

štáty zabezpečia kontinuitu prijímania 

rozhodnutí vytvorením vhodného systému 

rotácie členov kolektívneho orgánu alebo 

vrcholového manažmentu tak, aby boli prví 

členovia kolektívneho orgánu menovaní na 

rôzne obdobia, čím sa zaručí, že ich 

mandáty, ako aj mandáty ich nástupcov 

neskončia naraz. 
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Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

návrhmi, najmä s návrhom nariadenia o orgáne BEREC. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

ustanovenia článku 10, národné regulačné 

orgány konajú nezávisle a objektívne a 

nesmú v súvislosti s výkonom úloh, ktoré 

im ukladá vnútroštátne právo 

vykonávajúce právo Únie, žiadať ani 

prijímať pokyny od žiadneho iného 

orgánu. Nebráni to dohľadu nad nimi 

podľa vnútroštátneho ústavného práva. 

Právomoc pozastaviť výkon rozhodnutia 

alebo zmeniť rozhodnutie národných 

regulačných orgánov majú iba odvolacie 

orgány zriadené podľa článku 31. 

1. Bez toho, aby boli dotknuté 

ustanovenia článku 10, národné regulačné 

orgány konajú nezávisle a objektívne, 

majú samostatnú právnu subjektivitu a sú 

funkčne nezávislé od vlády, fungujú 

transparentným a zodpovedným spôsobom 

v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, majú dostatočné 

právomoci a v súvislosti s vykonávaním 

úloh, ktorými boli poverené na základe 

vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonáva 
právo Únie, nesmú žiadať ani prijímať 

pokyny od žiadneho iného subjektu. 

Nebráni to dohľadu nad nimi podľa 

vnútroštátneho ústavného práva. Právomoc 

pozastaviť výkon rozhodnutia alebo 

zmeniť rozhodnutie národných 

regulačných orgánov majú iba odvolacie 

orgány zriadené podľa článku 31. 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

nástrojmi, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov, návrhom nariadenia o súkromí 

a elektronických komunikáciách a návrhom týkajúcim sa orgánu BEREC. Je spojený aj s PN 

19, keďže má za cieľ zabezpečiť nezávislosť dozorných orgánov. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Národné regulačné orgány, iné 

príslušné orgány podľa tejto smernice a 

národné orgány na ochranu hospodárskej 

súťaže si navzájom poskytujú informácie 

potrebné na uplatňovanie ustanovení tejto 

smernice. V prípade poskytnutých 

informácií, prijímajúci orgán zabezpečí 

rovnakú úroveň dôvernosti ako poskytujúci 

orgán. 

1. Národné regulačné orgány, iné 

príslušné orgány podľa tejto smernice a 

národné orgány na ochranu hospodárskej 

súťaže si navzájom poskytujú informácie 

potrebné na uplatňovanie ustanovení tejto 

smernice. Pokiaľ ide o vymieňané 

informácie, uplatňujú sa pravidlá Únie na 

ochranu údajov a prijímajúci orgán 

zabezpečí rovnakú úroveň dôvernosti ako 

poskytujúci orgán. 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

nástrojmi, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov a s návrhom nariadenia o 

súkromí a elektronických komunikáciách. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia právo 

slobodne poskytovať elektronické 

komunikačné siete a služby podliehajúce 

podmienkam stanoveným v tejto smernici. 

Na dosiahnutie tohto účelu, členské štáty 

nebudú brániť podniku, aby poskytoval 

elektronické komunikačné siete alebo 

služby s výnimkou prípadov, kde je to 

potrebné z dôvodov vysvetlených v článku 

52 ods. 1 Zmluvy. Akékoľvek takéto 

obmedzenie slobody poskytovať 

elektronické komunikačné siete alebo 

služby sa musí riadne zdôvodniť a 

oznámiť Komisii. 

1. Členské štáty zabezpečia právo 

slobodne poskytovať elektronické 

komunikačné siete a služby podliehajúce 

podmienkam stanoveným v tejto smernici. 

Na dosiahnutie tohto účelu členské štáty 

nebudú brániť podniku, aby poskytoval 

elektronické komunikačné siete alebo 

služby s výnimkou prípadov, kde je to 

potrebné z dôvodov vysvetlených v článku 

52 ods. 1 zmluvy. Každé takéto 

obmedzenie slobody poskytovať 

elektronické komunikačné siete a služby 

musí byť riadne odôvodnené a stanovené 

zákonom, musí rešpektovať podstatu práv 

a slobôd uznaných chartou a musí 

podliehať zásade proporcionality, ako 

stanovuje článok 52 ods. 1 charty, a musí 

sa oznámiť Komisii. 
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Odôvodnenie 

V súlade s chartou a súvisiacou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie musí byť 

akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných touto chartou ustanovené zákonom a 

musí rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiavania zásady 

proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a 

skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to 

potrebné na ochranu práv a slobôd iných. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 20 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Ak informácie obsahujú osobné 

údaje, Komisia, orgán BEREC a príslušné 

orgány zabezpečia súlad spracúvania 

údajov s predpismi Únie o ochrane 

osobných údajov. 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

nástrojmi, najmä s všeobecným nariadením o ochrane údajov a s návrhom nariadenia o 

súkromí a elektronických komunikáciách. Prepracovaný návrh vo viacerých prípadoch 

zahŕňa spracovanie údajov, pričom neexistuje žiadne ustanovenie zabezpečujúce súlad s 

právnymi predpismi Únie o ochrane údajov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   25 

Návrh smernice 

Článok 39 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty podporujú používanie noriem 

a/alebo špecifikácií uvedených v odseku 1 

na poskytovanie služieb, technických 

rozhraní a/alebo funkcií siete, v rozsahu 

nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie 

interoperability služieb a zlepšenie slobody 

výberu pre používateľov. 

Členské štáty podporujú používanie noriem 

a/alebo špecifikácií uvedených v odseku 1 

na poskytovanie služieb, technických 

rozhraní a/alebo funkcií siete, a to v 

rozsahu nevyhnutne potrebnom na 

zabezpečenie interoperability a 

prepojenosti služieb, s cieľom zlepšiť 

slobodu výberu pre používateľov a 
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uľahčiť zmenu poskytovateľa. 

Odôvodnenie 

Tieňový spravodajca je presvedčený o nevyhnutnosti tohto pozmeňujúceho návrhu, pretože 

posilní slobodu výberu pre používateľov a prispeje k stratégii pre digitálny jednotný trh v 

Európe. 

 

Pozmeňujúci návrh   26 

Návrh smernice 

Článok 40 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

podniky, ktoré poskytujú verejné 

komunikačné siete alebo verejne dostupné 

elektronické komunikačné služby, prijali 

primerané technické a organizačné 

opatrenia na primerané riadenie rizík 

spojených s bezpečnosťou sietí a služieb. S 

ohľadom na najnovší technologický vývoj 

musia takéto opatrenia zaručovať takú 

úroveň bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 

daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 

najmä s cieľom predchádzať 

bezpečnostným incidentom a 

minimalizovať ich vplyv na používateľov a 

na iné siete a služby. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

podniky, ktoré poskytujú verejné 

komunikačné siete alebo verejne dostupné 

elektronické komunikačné služby, prijali 

primerané technické a organizačné 

opatrenia na primerané riadenie rizík 

spojených s bezpečnosťou sietí a služieb. S 

ohľadom na najnovší technologický vývoj 

musia takéto opatrenia zaručovať takú 

úroveň bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere 

daného rizika. Opatrenia sa prijímajú 

najmä s cieľom zabezpečiť, aby bol obsah 

elektronickej komunikácie vždy, keď to je 

technicky možné, štandardne šifrovaný 

bez medzifáz s cieľom predchádzať 

bezpečnostným incidentom a 

minimalizovať ich vplyv na používateľov a 

na iné siete a služby. 

Odôvodnenie 

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

naliehavých dôvodov súvisiacich so súladom tohto textu s pozíciou Európskeho parlamentu, 

najmä s uznesením z 12. marca 2014 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej 

agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch 

a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti 

spravodlivosti a vnútorných vecí a s uznesením zo 14. marca 2016 o vplyve veľkých dát na 

základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie 

práva. 

 

Pozmeňujúci návrh   27 
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Návrh smernice 

Článok 40 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty nesmú ukladať 

žiadne povinnosti poskytovateľom 

verejných komunikačných sietí alebo 

verejne dostupných elektronických 

komunikačných služieb, ktoré by viedli k 

oslabeniu bezpečnosti ich sietí alebo 

služieb. 

 Ak členské štáty ukladajú dodatočné 

bezpečnostné požiadavky poskytovateľom 

verejných komunikačných sietí alebo 

verejne dostupných elektronických 

komunikačných služieb vo viac ako 

jednom členskom štáte, musia uvedené 

opatrenia oznámiť Komisii a agentúre 

ENISA. ENISA pomáha členským štátom 

pri koordinácii prijatých opatrení s 

cieľom vyhnúť sa duplicite alebo 

odlišným požiadavkám, ktoré môžu 

vytvárať bezpečnostné riziká a prekážky 

pre vnútorný trh. 

Odôvodnenie 

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

naliehavých dôvodov súvisiacich so súladom tohto textu s pozíciou Európskeho parlamentu, 

najmä s uznesením z 12. marca 2014 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej 

agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch 

a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti 

spravodlivosti a vnútorných vecí a s uznesením zo 14. marca 2016 o vplyve veľkých dát na 

základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie 

práva. 

 

Pozmeňujúci návrh   28 

Návrh smernice 

Článok 40 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 

ktoré poskytujú verejné komunikačné siete 

alebo verejne dostupné elektronické 

komunikačné služby, bez zbytočného 

Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 

ktoré poskytujú verejné komunikačné siete 

alebo verejne dostupné elektronické 

komunikačné služby, bez zbytočného 
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odkladu informovali príslušný orgán o 

narušení bezpečnosti , ktoré malo 

významný vplyv na prevádzku sietí alebo 

služieb. 

odkladu informovali príslušný orgán o 

bezpečnostnom incidente alebo strate 

integrity s významným vplyvom na 

prevádzku sietí alebo služieb. 

Odôvodnenie 

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

je neoddeliteľne spojený s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi k článku 40. Prvá 

časť je potrebná pre dodržanie súladu s pozmeňujúcim návrhom k pododseku 3. 

 

Pozmeňujúci návrh   29 

Návrh smernice 

Článok 40 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) počet používateľov postihnutých 

narušením; 

a) počet používateľov ovplyvnených 

incidentom; 

 

Pozmeňujúci návrh   30 

Návrh smernice 

Článok 40 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) trvanie narušenia; b) dĺžka trvania incidentu; 

 

Pozmeňujúci návrh   31 

Návrh smernice 

Článok 40 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zemepisná rozloha oblasti 

postihnutej narušením; 

c) zemepisná rozloha oblasti 

zasiahnutej incidentom; 

 

Pozmeňujúci návrh   32 

Návrh smernice 

Článok 40 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno d 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) rozsah poruchy fungovania služby; d) rozsah, v akom je ovplyvnené 

fungovanie siete alebo služby; 

 

Pozmeňujúci návrh   33 

Návrh smernice 

Článok 40 – odsek 3 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dotknutý príslušný orgán informuje podľa 

potreby príslušné orgány v ostatných 

členských štátoch a Európsku agentúru pre 

bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Ak 

dotknutý príslušný orgán usúdi, že 

zverejnenie narušenia je vo verejnom 

záujme, môže o ňom informovať verejnosť 

alebo to uloží ako povinnosť podnikom. 

Dotknutý príslušný orgán informuje podľa 

potreby príslušné orgány v ostatných 

členských štátoch a Európsku agentúru pre 

bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Ak 

dotknutý príslušný orgán usúdi, že 

zverejnenie incidentu je vo verejnom 

záujme, môže o ňom informovať verejnosť 

alebo to uloží ako povinnosť 

poskytovateľom. 

Odôvodnenie 

Prvá časť tohto pozmeňujúceho návrhu je potrebná z naliehavých dôvodov súvisiacich so 

súladom tohto textu s pozíciou EP, najmä s uznesením z 12. marca 2014 o programe 

sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch 

sledovania v jednotlivých členských štátoch a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na 

transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a s uznesením zo 14. 

marca 2016 o vplyve veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, 

nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva. Druhá časť tohto pozmeňujúceho návrhu 

je potrebná, pretože je neoddeliteľne spojená s ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi 

k článku 40. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 40 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. S cieľom prispievať ku 

konzistentnému uplatňovaniu opatrení na 

bezpečnosť sietí a služieb orgán BEREC 

po porade so zainteresovanými stranami a 

v úzkej spolupráci s Komisiou a inými 

agentúrami Únie do... [dátum] vydá 
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usmernenia o minimálnych kritériách a 

spoločných prístupoch, pokiaľ ide o 

bezpečnosť sietí a služieb a podporu 

používania šifrovania bez medzifáz. 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

návrhmi, najmä s návrhom nariadenia o orgáne BEREC. Pozmeňujúci návrh posilňuje 

bezpečnosť sietí a informačných služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh   35 

Návrh smernice 

Článok 41 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

príslušné orgány mali na účely 

vykonávania článku 40 právomoc vydávať 

záväzné usmernenia vrátane usmernení k 

opatreniam nevyhnutným na nápravu 

porušenia predpisov a lehotách na ich 

vykonanie pre podniky, ktoré poskytujú 

verejné komunikačné siete alebo verejne 

dostupné elektronické komunikačné 

služby. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

príslušné orgány mali na účely 

vykonávania článku 40 právomoc vydávať 

záväzné usmernenia vrátane usmernení k 

opatreniam nevyhnutným na predídenie 

incidentu alebo jeho nápravu a lehotám 

na ich vykonanie pre podniky, ktoré 

poskytujú verejné komunikačné siete alebo 

verejne dostupné elektronické 

komunikačné služby. 

 

Pozmeňujúci návrh   36 

Návrh smernice 

Článok 90 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Horúca linka pre nezvestné deti Horúca linka pre nezvestné deti a detská 

linka pomoci 

 

Pozmeňujúci návrh   37 

Návrh smernice 

Článok 90 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia občanom 

prístup k službe horúcej linky na 

oznamovanie prípadov nezvestných detí. 

Táto horúca linka musí byť dostupná na 

čísle „116 000“. 

1. Členské štáty zabezpečia občanom 

prístup k službe horúcej linky pre 

nezvestné deti. Táto horúca linka musí 

zohľadňovať potreby detí a byť dostupná 

na čísle „116 000“. 

 

Pozmeňujúci návrh   38 

Návrh smernice 

Článok 90 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1 a. Členské štáty zabezpečia, aby deti 

mali prístup k službe detskej linky pomoci 

zohľadňujúcej ich potreby. Táto linka 

pomoci musí byť dostupná na čísle 

„116 111“. 

Odôvodnenie 

Linky pomoci predstavujú základné služby a majú aj poradenskú funkciu. Deti sa cítia 

bezpečnejšie, keď môžu kontaktovať linku pomoci na čísle 116 111, než ak musia kontaktovať 

osoby pracujúce v službe, ktoré nepoznajú alebo ktorým nedôverujú. Pokiaľ dieťa (alebo 

niekto iný) kontaktuje detskú linku pomoci a uvedie, že nejaké dieťa je v ohrození, v 

niektorých prípadoch sa to musí oznámiť orgánom na ochranu detí/polícii. Linky pomoci 

pomáhajú státisícom detí, ktoré majú problémy alebo potrebujú pomoc. 

 

Pozmeňujúci návrh   39 

Návrh smernice 

Článok 90 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Členské štáty zabezpečia, aby 

občania boli v čo najväčšej možnej miere 

informovaní o existencii a používaní 

služieb poskytovaných na číslach 116 000 

a 116 111 a mali k týmto službám prístup. 

Odôvodnenie 

Horúce linky pre nezvestné deti boli zriadené rozhodnutím Európskej komisie 2007/116/ES a 

v celej Európe sú dostupné na rovnakom čísle – 116 000. Podľa prieskumu Eurobarometra 
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vie o službe na čísle 116 000 v súčasnosti len 13 % obyvateľstva EÚ. Rovnaký problém má 

EÚ aj v prípade čísla 116 111, ktoré bolo zriadené smernicou Európskej komisie 2009/136/ES 

(smernica o univerzálnej službe). Zabezpečenie informovanosti občanov o existencii a 

dostupnosti týchto služieb pomáha pri vykonávaní právnych predpisov. 

 

Pozmeňujúci návrh   40 

Návrh smernice 

Článok 90 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

koncoví používatelia so zdravotným 

postihnutím mali v čo najväčšej možnej 

miere prístup k službám poskytovaným na 

čísle „116 000“. Opatrenia prijaté na 

uľahčenie prístupu zdravotne 

postihnutých koncových používateľov k 

takýmto službám počas cestovania v iných 

členských štátoch musia byť založené na 

dodržiavaní príslušných noriem alebo 

špecifikácií uverejnených v súlade s 

článkom 39. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby deti a 

koncoví používatelia so zdravotným 

postihnutím boli v čo najväčšej možnej 

miere informovaní o existencii a 

používaní služieb poskytovaných na 

číslach 116 000 a 116 111 a mali k týmto 

službám prístup. Opatrenia prijaté na 

uľahčenie rozsiahleho prístupu koncových 

používateľov k takýmto službám aj počas 

cestovania v iných členských štátoch musia 

byť založené na dodržiavaní príslušných 

noriem alebo špecifikácií uverejnených v 

súlade s článkom 39. 

 

Pozmeňujúci návrh   41 

Návrh smernice 

Článok 90 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty zabezpečia, aby 

občania počas cestovania medzi 

jednotlivými členskými štátmi mali 

vytočením smerového čísla svojej krajiny 

prístup k horúcim linkám a linkám 

pomoci prevádzkovaným v ich 

domovskom členskom štáte. 

Odôvodnenie 

Občania cestujúci medzi jednotlivými členskými štátmi potrebujú kontaktovať rôzne horúce 

linky a linky pomoci vo svojich domovských krajinách, aby vyriešili naliehavé problémy alebo 

sprostredkovali ich riešenie. Umožnením prístupu k týmto linkám vytočením smerového čísla 

krajiny by sa im pomohlo získať pomoc alebo radu. 
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Pozmeňujúci návrh  42 

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. 

Poskytovatelia elektronických 

komunikačných sietí alebo služieb nesmú 

koncovým používateľom uložiť žiadne 

diskriminačné požiadavky ani podmienky 

prístupu alebo využívania 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. 

Odôvodnenie 

V súlade s chartou a súvisiacou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie musí byť 

akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných touto chartou ustanovené zákonom a 

musí rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiavania zásady 

proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a 

skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to 

potrebné na ochranu práv a slobôd iných. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 93 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. 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 
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využívania prostredníctvom 

elektronických komunikačných sietí 

rešpektujú základné práva a slobody 

zaručené chartou a všeobecnými 

zásadami práva Únie. 

Odôvodnenie 

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

dôvody súvisiace s vnútornou logikou textu, ako aj súlad s inými súvisiacimi legislatívnymi 

návrhmi, najmä s návrhom nariadenia o orgáne BEREC. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 114 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Do … [5 rokov po dátume začatia 

uplatňovania uvedenom v článku 115 ods. 

1 druhom pododseku] a následne každých 

päť rokov Komisia preskúma 

uplatňovanie ochrany základných práv 

uvedené v článku 93. 
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