
AM\722312SK.doc PE405.963v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre právne veci

2007/0247(COD)

8.5.2008

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
13 - 54

Návrh stanoviska
Manuel Medina Ortega
(PE404.684v01-00)

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom 
rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe k 
elektronickým komunikačným sieťam a príslušným zariadeniam a o ich 
prepojení, a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové 
systémy a služby

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
(KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))



PE405.963v01-00 2/35 AM\722312SK.doc

SK

AM_Com_LegOpinion



AM\722312SK.doc 3/35 PE405.963v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Spoľahlivé a bezpečné oznamovanie 
informácií prostredníctvom 
elektronických komunikačných sietí je 
čoraz dôležitejšie pre celé hospodárstvo a 
ako aj spoločnosti všeobecne. Zložitosť 
systému, technické poruchy alebo ľudská 
chyba, havárie alebo útoky - to všetko 
môže mať následky pre fungovanie a 
dostupnosť fyzických infraštruktúr, ktoré 
poskytujú služby dôležité pre občanov EÚ, 
vrátane služieb elektronickej verejnej 
správy (tzv. e-Government). Vnútroštátne 
regulačné orgány by preto mali zaistiť 
zachovanie integrity a bezpečnosti 
verejných komunikačných sietí. Úrad by 
mal prispievať k zvýšenej úrovni 
bezpečnosti elektronických komunikácií 
okrem iného poskytovaním odborných 
znalostí a poradenstva a podporovaním 
výmeny osvedčených postupov. Úrad i
vnútroštátne regulačné orgány by mali mať 
prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich 
povinností, vrátane právomocí získavať 
informácie postačujúce na to, aby mohli 
posúdiť úroveň bezpečnosti sietí alebo 
služieb, ako aj úplné a spoľahlivé údaje o 
skutočných bezpečnostných mimoriadnych 
udalostiach, ktoré mali významný vplyv na 
prevádzku sietí alebo služieb. Vzhľadom 
na to, že úspešné uplatňovanie adekvátnej 
bezpečnosti nie je jednorazové opatrenie, 
ale nepretržitý proces vykonávania, 
preskúmavania a aktualizácie, 
poskytovatelia elektronických 
komunikačných sietí a služieb by mali mať 
povinnosť prijať opatrenia na zaručenie 
ich integrity a bezpečnosti v súlade s 
posúdenými rizikami, pričom by mali 
prihliadať na najnovší stav takých 
opatrení.

(32) V núdzových prípadoch je 
nevyhnutné, aby boli k dispozícii 
elektronické komunikačné služby.
Vnútroštátne regulačné orgány by preto 
mali zaistiť, aby sa zachovala minimálna 
úroveň dostupnosti siete na podporu 
nevyhnutných komunikácií v núdzových 
situáciách. Vnútroštátne regulačné orgány 
by mali mať prostriedky nevyhnutné na 
plnenie svojich povinností vrátane
právomocí získavať informácie 
postačujúce na to, aby mohli posúdiť 
úroveň bezpečnosti sietí alebo služieb, ako 
aj úplné a spoľahlivé údaje o skutočných 
bezpečnostných mimoriadnych 
udalostiach, ktoré mali významný vplyv na 
prevádzku sietí alebo služieb. Vzhľadom 
na to, že úspešné uplatňovanie adekvátnej 
bezpečnosti nie je jednorazové opatrenie, 
ale nepretržitý proces vykonávania, 
preskúmavania a aktualizácie, 
poskytovatelia elektronických 
komunikačných sietí a služieb by mali 
prijať opatrenia na zabezpečenie 
dostupnosti nevyhnutnej siete v súlade 
s posúdenými rizikami.
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Or. en

Odôvodnenie

Regulačný zásah je oprávnený na zabezpečenie dostupnosti komunikačných sietí na účely 
nevyhnutných komunikácií v núdzovej situácii, ale úroveň bezpečnosti poskytovanej 
na ochranu bežných komunikácií za normálnych podmienok by mali určovať dopyt zákazníkov 
a hospodárska súťaž na trhu, a nie súhlas regulačného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je potrebné dohodnúť sa na 
spoločnom súbore bezpečnostných 
požiadaviek, Komisii by sa mala udeliť 
právomoc prijímať technické vykonávacie 
opatrenia na dosiahnutie adekvátnej 
úrovne bezpečnosti elektronických 
komunikačných sietí a služieb na 
vnútornom trhu. Úrad by mal prispieť k 
zosúladeniu náležitých technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
poskytovaním odborného poradenstva. 
Vnútroštátne regulačné orgány by mali 
mať právomoc vydávať záväzné pokyny 
týkajúce sa technických vykonávacích 
opatrení prijatých na základe rámcovej 
smernice. V záujme vykonávania týchto 
povinností by mali mať právomoc 
prešetrovať a ukladať sankcie v prípadoch 
neplnenia.

(33) Konkurenčný trh je zvyčajne 
najlepším prostriedkom, ktorý zaistí 
primeranú rovnováhu medzi úrovňou 
bezpečnosti a nákladmi na jej 
dosiahnutie, ako aj medzi obmedzeniami 
vyplývajúcimi z bezpečnostných 
požiadaviek a slobodou vytvárať 
inovatívne služby. Niekedy je naďalej 
potrebné dohodnúť sa na spoločnom 
súbore bezpečnostných požiadaviek 
na ochranu pred šírením katastrofickej 
poruchy, na ochranu pred udalosťami 
v jednej sieti, ktoré majú domino efekt 
na inú sieť, a na zabezpečenie dostupnosti 
nevyhnutných služieb v núdzových 
situáciách. V súlade so zásadami 
nevyhnutnosti a primeranosti sa 
pôsobnosť vnútroštátnych regulačných 
orgánov prísne obmedzuje na právomoci, 
ktoré sú potrebné na dosiahnutie týchto 
cieľov. Vnútroštátne regulačné orgány by 
mali mať právomoc vydávať záväzné 
pokyny týkajúce sa technických 
vykonávacích opatrení prijatých na základe 
rámcovej smernice. V záujme vykonávania 
týchto povinností by mali mať právomoc 
prešetrovať a ukladať sankcie v prípadoch 
neplnenia.
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Odôvodnenie

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
in cases of emergency, and to protect against “externality” effects in cases where one 
provider’s choices would adversely impact upon another.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33a) Správa telefónnych sietí a služieb sa 
v minulosti vyznačovala vysokou úrovňou 
medzinárodnej spolupráce určenej 
na zabezpečenie harmonizácie 
technických noriem a podporu 
interoperability. Internet dosiahol 
interoperabilitu prostredníctvom 
otvorených globálnych noriem týkajúcich 
sa presmerovania medzi sieťami, zatiaľ 
čo rozvoj služieb využívajúcich internet 
závisel od slobody vytvárať nové 
technické normy a protokoly 
bez regulačných zásahov. Táto sloboda 
umožnila nebývalú inováciu pri vytváraní 
služieb informačnej spoločnosti a iných 
nekomerčných služieb a pre obyvateľov 
Európy priniesla obrovský hospodársky 
a spoločenský prospech. Každá tradícia 
týkajúca sa vytvárania a koordinácie 
technických noriem priniesla spoločnosti 
výhody v príslušnej oblasti. Vnútroštátne 
regulačné orgány by mali uznať 
dôležitosť inovácie a rôznorodosti pri 
internetových protokoloch a službách, ako 
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aj význam mierneho regulačného prístupu 
pri dosahovaní týchto cieľov.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne regulačné orgány by nemali uplatňovať svoje právomoci na podporu 
harmonizácie v oblasti elektronických komunikačných sietí spôsobom, ktorý by bránil rozvoju 
inovácie v rámci internetu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33b) Ochrana bezpečnosti elektronických 
komunikácií na internete je spoločnou 
zodpovednosťou, v rámci ktorej 
poskytovatelia hardvéru a softvéru, 
prevádzkovatelia elektronických 
komunikačných sietí a elektronických 
komunikačných služieb, ako aj 
poskytovatelia služieb informačnej 
spoločnosti a poskytovatelia iných služieb 
využívajúcich internet majú povinnosti 
zodpovedajúce ich príslušnej úlohe. Tieto 
povinnosti vyplývajú z očakávaní 
spotrebiteľov a dopytu na trhu, z tejto 
smernice, zo smernice o súkromí 
a elektronických komunikáciách, 
zo smernice 2000/31/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode 
(smernica o elektronickom obchode)1, 
zo smernice 95/46/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov2, a z iných opatrení. Táto smernica 
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nepriznáva regulačným orgánom 
právomoci regulovať služby informačnej 
spoločnosti ani služby podobnej povahy, 
ktoré nie sú poskytované za odmenu. 
V súlade so zásadou primeranosti by 
vnútroštátne regulačné orgány nemali 
uplatňovať právomoci priznané touto 
smernicou spôsobom, ktorý ukladá 
prevádzkovateľom elektronických 
komunikačných služieb povinnosti 
z hľadiska bezpečnosti, a to nad rámec 
ich príslušnej úlohy.
________________________________
1 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
2 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica 
zmenená a doplnená nariadením (ES) 
č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie neposkytuje žiaden jasný dôkaz o nutnosti regulačného zásahu. V oblasti 
bezpečnosti je mimoriadne dôležité, aby sa akýkoľvek regulačný zásah opieral o jasné 
hodnotenie vplyvov, čo v tomto prípade zreteľne absentuje. Od vnútroštátnych regulačných 
orgánov, ktoré majú iba právomoci a kapacity na reguláciu činnosti prevádzkovateľov sietí,
sa naopak v súčasnosti očakáva, že budú regulovať trh pozostávajúci prevažne 
z priemyselných subjektov, ktoré nekontrolujú (poskytovateľov softvéru, poskytovateľov 
hardvéru, poskytovateľov on-line služieb atď.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39a) Mala by sa uznať potreba 
podporovať investície a hospodársku 
súťaž, aby sa možnosť výberu 
pre zákazníka chránila a neobmedzovala.

Or. en
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Odôvodnenie

Smernice by mali jasne stanoviť, že hospodársku súťaž nemožno obetovať v mene investícií –
napríklad prostredníctvom „regulačných prázdnin“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 2 – písmeno s

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

s) „škodlivé rušenie“ znamená rušenie, 
ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej 
služby alebo iných bezpečnostných služieb, 
alebo ktoré inak vážne zhoršuje, 
znemožňuje alebo opakovane prerušuje
rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú v 
súlade s platnými predpismi Spoločenstva 
alebo s vnútroštátnymi predpismi.

s) „škodlivé rušenie“ znamená rušenie, 
ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej 
služby alebo iných bezpečnostných služieb, 
ktoré technicky znemožňuje spoločné 
využívanie frekvenčných pásiem alebo 
ktoré môže inak vážne zhoršiť, znemožniť
alebo opakovane prerušiť
rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú v 
súlade s platnými medzinárodnými 
platnými predpismi, predpismi 
Spoločenstva alebo s vnútroštátnymi 
predpismi.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali môcť stanoviť obmedzenia nielen vtedy, ak bolo pozorované rušenie, ale 
aj vtedy, ak škodlivé rušenie pravdepodobne nastane. Vzhľadom na dôležitosť problému 
rušenia jednosmerných a obojsmerných (vysielanie a prijímanie) služieb je nevyhnutné 
vytvoriť ochranu pred škodlivým rušením v súlade s medzinárodne dohodnutými frekvenčnými 
plánmi a najmä ženevským plánom ITU (GE-O6). Vo vnútroštátnych právnych systémoch 
musí existovať priestor na zabezpečenie spoločného využívania frekvenčného spektra.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
vnútroštátne regulačné orgány vykonávali 
svoje právomoci nezávisle, nestranne a
transparentne. Vnútroštátne regulačné 
orgány nemôžu vyžadovať alebo preberať 
pokyny od akéhokoľvek iného orgánu v 
súvislosti s každodenným plnením úloh, 
ktorými boli poverené podľa 
vnútroštátneho práva vykonávajúceho 
komunitárne právo. Právomoc pozastaviť 
alebo zvrátiť rozhodnutia vnútroštátnych 
regulačných orgánov majú iba odvolacie 
orgány zriadené v súlade s článkom 4 alebo 
vnútroštátne súdy.

3. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
vnútroštátne regulačné orgány vykonávali 
svoje právomoci nezávisle, nestranne,
transparentne a včas. Vnútroštátne 
regulačné orgány nemôžu vyžadovať alebo 
preberať pokyny od akéhokoľvek iného 
orgánu v súvislosti s každodenným 
plnením úloh, ktorými boli poverené podľa 
vnútroštátneho práva vykonávajúceho 
komunitárne právo. Právomoc pozastaviť 
alebo zvrátiť rozhodnutia vnútroštátnych 
regulačných orgánov majú iba odvolacie 
orgány zriadené v súlade s článkom 4 alebo 
vnútroštátne súdy.

Or. en

Odôvodnenie

Ak VRO nedokážu konať včas napríklad v súvislosti s preskúmaniami trhu, môže to brániť 
hospodárskej súťaži a inováciám na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby na 
vnútroštátnej úrovni existovali účinné 
mechanizmy, v rámci ktorých má každý 
užívateľ alebo podnik poskytujúci 

1. Členské štáty zabezpečia, aby na 
vnútroštátnej úrovni existovali účinné 
mechanizmy, v rámci ktorých má každý 
užívateľ alebo podnik poskytujúci 
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elektronické komunikačné siete a/alebo 
služby, ktorý je dotknutý rozhodnutím 
vnútroštátneho regulačného orgánu, právo 
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 
k odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý 
od zúčastnených strán. Tento orgán, 
ktorým môže byť súd, musí mať 
zodpovedajúce odborné znalosti potrebné 
na vykonávanie svojich funkcií. Členské 
štáty zabezpečia, aby sa skutková podstata 
prípadov riadne zohľadnila a aby existoval 
účinný odvolací mechanizmus. 

elektronické komunikačné siete a/alebo 
služby, ktorý je dotknutý rozhodnutím 
vnútroštátneho regulačného orgánu, právo 
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 
k odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý 
od zúčastnených strán. Tento orgán, 
ktorým môže byť súd, musí mať 
zodpovedajúce odborné znalosti potrebné 
na vykonávanie svojich funkcií. Členské 
štáty zabezpečia, aby sa skutková podstata 
prípadov riadne zohľadnila a aby existoval 
účinný odvolací mechanizmus. Členské 
štáty stanovia lehoty na posúdenie 
takýchto odvolaní.

Do rozhodnutia o akomkoľvek odvolaní 
zostáva v platnosti rozhodnutie 
vnútroštátneho regulačného orgánu, pokiaľ 
nie sú povolené dočasné opatrenia. 
Dočasné opatrenia sa môžu povoliť z 
dôvodu naliehavej potreby zrušiť účinnosť 
rozhodnutia s cieľom predísť vážnemu a 
nenapraviteľnému poškodeniu strany, ktorá 
o tieto opatrenia požiadala, a keď to 
vyžaduje vyváženosť záujmov.

Do rozhodnutia o akomkoľvek odvolaní 
zostáva v platnosti rozhodnutie 
vnútroštátneho regulačného orgánu, pokiaľ
nie sú povolené dočasné opatrenia. 
Dočasné opatrenia sa môžu povoliť iba z 
dôvodu naliehavej potreby zrušiť účinnosť 
rozhodnutia s cieľom predísť vážnemu a 
nenapraviteľnému poškodeniu strany, ktorá 
o tieto opatrenia požiadala, a keď to 
vyžaduje vyváženosť záujmov.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti môžu odvolacie konania trvať až niekoľko rokov, čo znamená, že na vyriešenie 
pôvodného problému je už príliš neskoro.

Navrhované znenie znamená, že dočasné opatrenia sa smú povoliť z iných príčin, čo je 
neprijateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby na 
vnútroštátnej úrovni existovali účinné 
mechanizmy, v rámci ktorých má každý 
užívateľ alebo podnik poskytujúci 
elektronické komunikačné siete a/alebo 
služby, ktorý je dotknutý rozhodnutím 
vnútroštátneho regulačného orgánu, právo 
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 
k odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý 
od zúčastnených strán. Tento orgán, 
ktorým môže byť súd, musí mať 
zodpovedajúce odborné znalosti potrebné 
na vykonávanie svojich funkcií. Členské 
štáty zabezpečia, aby sa skutková podstata 
prípadov riadne zohľadnila a aby existoval 
účinný odvolací mechanizmus.

1. Členské štáty zabezpečia, aby na 
vnútroštátnej úrovni existovali účinné 
mechanizmy, v rámci ktorých má každý 
užívateľ alebo podnik poskytujúci 
elektronické komunikačné siete a/alebo 
služby, ktorý je dotknutý rozhodnutím 
vnútroštátneho regulačného orgánu, právo 
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 
k odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý 
od zúčastnených strán. Tento orgán, 
ktorým môže byť súd, musí mať 
zodpovedajúce odborné znalosti potrebné 
na vykonávanie svojich funkcií. Členské 
štáty zabezpečia, aby sa skutková podstata 
prípadov riadne zohľadnila a aby existoval 
účinný odvolací mechanizmus. Členské 
štáty stanovia lehoty na posúdenie 
takýchto odvolaní, čím sa zabezpečí, že sa 
konania nebudú neprimerane naťahovať.

Or. en

Odôvodnenie

Odvolacie konania môžu byť často zdĺhavé a môžu brániť rýchlemu a účinnému regulačnému 
riešeniu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky 
poskytujúce elektronické komunikačné 
siete alebo služby poskytovali všetky 
informácie, vrátane finančných informácií, 
potrebné pre vnútroštátne regulačné orgány 
na zabezpečenie zhody s ustanoveniami 

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky 
poskytujúce elektronické komunikačné 
siete alebo služby poskytovali všetky 
informácie, vrátane finančných informácií, 
potrebné pre vnútroštátne regulačné orgány 
na zabezpečenie zhody s ustanoveniami 
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tejto smernice a osobitných smerníc alebo s 
rozhodnutiami prijatými podľa týchto 
smerníc. Od týchto podnikov sa takisto 
vyžaduje, aby poskytli informácie o 
budúcom vývoji sietí alebo služieb, ktorý 
by mohol mať vplyv na veľkoobchodné 
služby sprístupnené konkurentom. Tieto 
podniky musia takéto informácie 
poskytnúť na požiadanie a bez zbytočného 
odkladu, v lehote a s takou úrovňou 
podrobností, aké vyžaduje vnútroštátny 
regulačný orgán. Informácie požadované 
vnútroštátnym regulačným orgánom musia 
byť primerané plneniu danej úlohy. 
Vnútroštátny regulačný orgán uvedie 
dôvody, ktoré jeho žiadosť o informácie 
oprávňujú.

tejto smernice a osobitných smerníc alebo s 
rozhodnutiami prijatými podľa týchto 
smerníc. Tieto podniky musia takéto 
informácie poskytnúť na požiadanie a bez 
zbytočného odkladu, v lehote a s takou 
úrovňou podrobností, aké vyžaduje 
vnútroštátny regulačný orgán. Informácie 
požadované vnútroštátnym regulačným 
orgánom musia byť primerané plneniu 
danej úlohy. Vnútroštátny regulačný orgán 
uvedie dôvody, ktoré jeho žiadosť o 
informácie oprávňujú.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované doplnenie týkajúce sa informácií o budúcom vývoji sietí a služieb by mohlo byť 
problematické, pretože informácie takéhoto druhu by s najväčšou pravdepodobnosťou 
obsahovali dôverné údaje. Prah takejto požiadavky by mal byť veľmi vysoký. V tomto prípade 
nie je jasné, aký je účel a prínos požiadavky, aby prevádzkovatelia poskytovali orgánom 
takéto informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky 
poskytujúce elektronické komunikačné 
siete alebo služby poskytovali všetky 
informácie, vrátane finančných informácií, 
potrebné pre vnútroštátne regulačné orgány 
na zabezpečenie zhody s ustanoveniami 
tejto smernice a osobitných smerníc alebo s 

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky 
poskytujúce elektronické komunikačné 
siete alebo služby poskytovali všetky 
informácie, vrátane finančných informácií, 
potrebné pre vnútroštátne regulačné orgány 
na zabezpečenie zhody s ustanoveniami 
tejto smernice a osobitných smerníc alebo s 
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rozhodnutiami prijatými podľa týchto 
smerníc. Od týchto podnikov sa takisto 
vyžaduje, aby poskytli informácie o 
budúcom vývoji sietí alebo služieb, ktorý 
by mohol mať vplyv na veľkoobchodné 
služby sprístupnené konkurentom. Tieto 
podniky musia takéto informácie 
poskytnúť na požiadanie a bez zbytočného 
odkladu, v lehote a s takou úrovňou 
podrobností, aké vyžaduje vnútroštátny 
regulačný orgán. Informácie požadované 
vnútroštátnym regulačným orgánom musia 
byť primerané plneniu danej úlohy. 
Vnútroštátny regulačný orgán uvedie 
dôvody, ktoré jeho žiadosť o informácie 
oprávňujú.

rozhodnutiami prijatými podľa týchto 
smerníc. Tieto podniky musia takéto 
informácie poskytnúť na požiadanie a bez 
zbytočného odkladu, v lehote a s takou 
úrovňou podrobností, aké vyžaduje 
vnútroštátny regulačný orgán. Informácie 
požadované vnútroštátnym regulačným 
orgánom musia byť primerané plneniu 
danej úlohy. Vnútroštátny regulačný orgán 
uvedie dôvody, ktoré jeho žiadosť o 
informácie oprávňujú. Podniky vopred 
oznámia aj akékoľvek prípadné významné 
obmedzenie služieb, ktoré sú poskytované 
na veľkoobchodnej úrovni konkurentom. 
Musí sa zachovávať dôvernosť 
obchodných údajov, ako to ustanovujú 
vnútroštátne právne predpisy alebo 
právne predpisy Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Vývoj budúcej siete alebo služby je často veľmi dôvernou informáciou a vnútiť spoločnostiam 
požiadavku odhaľovania informácií o ich vývoji by mohlo ohroziť inovácie. Je však vhodné, 
aby sa vopred oznámili prípadné vplyvy na veľkoobchodnej úrovni. Treba jasne stanoviť, že 
sa musí zachovávať dôvernosť obchodných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v 
odseku 4 môže Komisia prijať rozhodnutie 
vyžadujúce od vnútroštátneho regulačného 
orgánu, aby zrušil navrhované opatrenie. 
Komisia v najvyššej miere zohľadní 
stanovisko úradu predložené v súlade s 
článkom 5 nariadenia […/ES] pred 

5. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v 
odseku 4 môže Komisia so zreteľom 
na podmienky uvedené v písmenách a) 
a b) v odseku 4 prijať rozhodnutie 
vyžadujúce od vnútroštátneho regulačného 
orgánu, aby zrušil navrhované opatrenie. 
Komisia v najvyššej miere zohľadní 
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vydaním rozhodnutia. K tomuto 
rozhodnutiu priloží podrobnú a objektívnu 
analýzu, v ktorej predloží dôvody, prečo by 
návrh opatrenia nemal byť podľa Komisie 
prijatý, a pripojí konkrétne návrhy na 
zmenu a doplnenie návrhu opatrenia.

stanovisko úradu predložené v súlade s 
článkom 5 nariadenia […/ES] pred 
vydaním rozhodnutia. K tomuto 
rozhodnutiu priloží podrobnú a objektívnu 
analýzu, v ktorej predloží dôvody, prečo by 
návrh opatrenia nemal byť podľa Komisie 
prijatý, a pripojí konkrétne návrhy na 
zmenu a doplnenie návrhu opatrenia.

So zreteľom na podmienku uvedenú 
v písmene c) v odseku 4 Komisia, 
vnútroštátny regulačný orgán a úrad 
rokujú s cieľom dosiahnuť dohodu. 
V prípade, že sa nenájde vzájomne 
prijateľné riešenie, Komisia môže vydať 
rozhodnutie za predpokladu, že ju úrad 
podporí jednoduchou väčšinou.

Or. en

Odôvodnenie

Veto týkajúce sa nápravných opatrení je novou právomocou a riešením „zhora nadol“, ktoré 
nezohľadňuje informácie od miestnych expertov. Preto by sa malo vypustiť. Je vhodné prijať 
riešenie, o ktorom sa rokovalo. V záujme zbližovania by však malo byť možné spoločné 
rozhodnutie úradu a Komisie, ktorým sa uplatní veto. Postačuje hlasovanie úradu 
jednoduchou väčšinou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Do troch mesiacov potom, čo Komisia 
vydá rozhodnutie v súlade s odsekom 5, 
ktorým od vnútroštátneho regulačného 
orgánu požaduje, aby vzal späť 
navrhované opatrenie, vnútroštátny 
regulačný orgán navrhované opatrenie 
zmení a doplní alebo vezme späť. V 
prípade zmeny a doplnenia navrhovaného 

vypúšťa sa
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opatrenia vnútroštátny regulačný orgán 
usporiada verejnú konzultáciu v súlade s 
postupom uvedeným v článku 6 a znovu 
notifikuje Komisii zmenený a doplnený 
návrh opatrenia v súlade s ustanoveniami 
odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Veto týkajúce sa nápravných opatrení je riešením „zhora nadol“, ktoré nezohľadňuje 
informácie od miestnych expertov, a malo by sa vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Pokiaľ bol návrh opatrenia zmenený a 
doplnený v súlade s odsekom 6, môže 
Komisia prijať rozhodnutie, ktorým 
požiada vnútroštátny regulačný orgán, 
aby uložil v danej lehote konkrétnu 
povinnosť podľa článku 9 až 13a 
smernice 2002/19/ES (prístupová 
smernica) a článku 17 smernice 
2002/22/ES (smernica o univerzálnej 
službe).

vypúšťa sa

Komisia pritom sleduje rovnaké ciele 
politiky, aké sú stanovené pre 
vnútroštátne regulačné orgány v článku 8. 
Komisia v najvyššej miere zohľadní 
stanovisko úradu predložené v súlade s 
článkom 6 nariadenia […/ES], najmä pri 
vypracovaní podrobných informácií o 
povinnosti (povinnostiach), ktoré chce 
uložiť.

Or. en
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Odôvodnenie

Veto týkajúce sa nápravných opatrení je riešením „zhora nadol“, ktoré nezohľadňuje 
informácie od miestnych expertov, a malo by sa vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Vnútroštátny regulačný orgán oznámi 
Komisii všetky konečné opatrenia, na ktoré 
sa vzťahujú podmienky uvedené v 
písmenách a) a b) v článku 7 ods. 3.

9. Vnútroštátny regulačný orgán oznámi 
Komisii všetky konečné opatrenia, na ktoré 
sa vzťahuje článok 7 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 4 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) uplatňujú zásadu, že koncoví užívatelia 
by mali mať možnosť získať prístup k 
akémukoľvek zákonnému obsahu a šíriť ho 
a používať ľubovoľné zákonné aplikácie 
a/alebo služby podľa svojho výberu.

g) uplatňujú zásadu, že koncoví užívatelia 
by mali mať možnosť získať prístup k 
akémukoľvek zákonnému obsahu a šíriť ho 
a používať ľubovoľné zákonné aplikácie 
a/alebo služby podľa svojho výberu, ako je 
zmluvne dohodnuté medzi 
poskytovateľom a účastníkom. Táto 
zásada ani skutočnosť, že sa zmluva o nej 
zmieňuje resp. nezmieňuje, nemôže 
nijakým spôsobom viesť k zrušeniu 
ustanovení smernice 2001/29/ES 
Európskeho parlamentu a Rady 
z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých 
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aspektov autorských práv a s nimi 
súvisiacich práv v informačnej 
spoločnosti1.
_______________________________
1 Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Jacques Toubon

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno ea (nové)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 4 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) V odseku 4 sa pridáva toto písmeno:

„ga) zabezpečia, aby podniky, ktoré 
poskytujú elektronické komunikačné siete 
spolupracovali so zainteresovanými 
odvetviami v záujme ochrany a podpory 
primeraného obsahu v sieťach 
a elektronických komunikačných 
službách.“

Or. fr

Odôvodnenie

Spolupráca poskytovateľov elektronických komunikačných služieb sa zdá byť nevyhnutným 
predpokladom boja proti zneužívaniu autorských práv, ktoré v rámci sietí zaznamenalo 
obrovský rozmach. Bolo by vhodné poveriť koordinačnými úlohami v tejto otázke úrad, ktorý 
bude niesť zodpovednosť na európskej úrovni.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) zabezpečiť maximalizáciu spoločného 
využívania rádiových frekvencií, ak tieto 
frekvencie podliehajú všeobecnému 
povoleniu, alebo 

c) zabezpečiť efektívne využívanie 
rádiových frekvencií vrátane podľa 
možností maximalizácie spoločného 
využívania rádiových frekvencií, alebo

Or. en

Odôvodnenie

Spoločné využívanie frekvenčného spektra by sa malo uplatňovať všade, kde je to technicky 
realizovateľné a účinné, pričom sa zohľadnia sporné požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 3 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a) Vkladá sa tento bod:
„da) zohľadňovať medzinárodné 
a regionálne organizácie pre správu 
frekvenčného spektra a dodržiavať 
medzinárodne dohodnuté frekvenčné 
plány, alebo“

Or. en

Odôvodnenie

Európa musí dodržiavať medzinárodné frekvenčné plány [napr. ženevský plán (GE-06)] 
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s cieľom zabrániť zbytočnému rušeniu a neúčinnému plytvaniu frekvenčným spektrom 
na svojich hraniciach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9b (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 3 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a) Vkladá sa tento bod:
„ba) zaistiť efektívne využívanie 
frekvenčného spektra.“

Or. en

Odôvodnenie

Európa musí rešpektovať medzinárodné frekvenčné plány [napr. ženevský plán (GE-06)] 
s cieľom zabrániť zbytočnému rušeniu a neúčinnému plytvaniu frekvenčným spektrom 
na svojich hraniciach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pokiaľ v druhom pododseku alebo v 
opatreniach prijatých podľa článku 9c nie 
je stanovené inak, členské štáty zabezpečia, 
aby sa všetky druhy elektronických 
komunikačných služieb mohli poskytovať 
v rádiových frekvenčných pásmach 
otvorených pre elektronické komunikácie. 
Členské štáty však môžu na poskytované 
typy elektronických komunikačných 

4. Pokiaľ v druhom pododseku alebo v 
opatreniach prijatých podľa článku 9c nie 
je stanovené inak, členské štáty zabezpečia, 
aby sa všetky druhy elektronických 
komunikačných služieb mohli poskytovať 
v rádiových frekvenčných pásmach, ktoré 
sú k dispozícii pre elektronické 
komunikácie určené podľa vnútroštátnych 
tabuliek priradenia frekvencií 



PE405.963v01-00 20/35 AM\722312SK.doc

SK

služieb uvaliť primerané a nediskriminačné 
obmedzenia.

a rádiokomunikačného poriadku ITU. 
Členské štáty však môžu na poskytované 
typy elektronických komunikačných 
služieb uvaliť primerané a nediskriminačné 
obmedzenia.

Or. en

Odôvodnenie

Neutralita služieb by mala rešpektovať rádiokomunikačný poriadok ITU stanovujúci služby, 
ktoré môžu spoločne fungovať v rôznych frekvenčných pásmach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Obmedzenia, ktorými sa požaduje, aby sa 
služba poskytovala v konkrétnom pásme, 
musia byť odôvodnené plnením cieľa 
všeobecného záujmu v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva, ako je bezpečnosť 
života, podpora sociálnej, regionálnej alebo 
územnej súdržnosti, zabránenie 
neúčinnému využívaniu rádiových 
frekvencií alebo podpora kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva.

Obmedzenia, ktorými sa požaduje, aby sa 
služba poskytovala v konkrétnom pásme, 
musia byť odôvodnené plnením cieľa 
všeobecného záujmu, stanovenom podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov, v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, 
ako je bezpečnosť života, podpora 
sociálnej, regionálnej alebo územnej 
súdržnosti, zabránenie neúčinnému 
využívaniu rádiových frekvencií, podpora 
možnosti výberu pre spotrebiteľa, čo sa 
týka alternatívy alebo nových služieb, 
technológií a platforiem, alebo podpora 
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a 
plurality médií, stanovená vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Or. en
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Odôvodnenie

Možnosť voľby medzi novými službami a platformami je jednou z hlavných požiadaviek 
pre európskych občanov a treba jej venovať náležitú pozornosť. Členské štáty by mali 
rozhodnúť o kritériách týkajúcich sa cieľov všeobecného záujmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 9c – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto opatrenia navrhnuté na zmenu a 
doplnenie iných než podstatných prvkov 
tejto smernice sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 22 ods. 3. Komisia 
môže v naliehavých odôvodnených 
prípadoch použiť skrátené konanie v súlade 
s článkom 22 ods. 4. Pri vykonávaní 
ustanovení tohto odseku môže Komisii 
pomáhať úrad v súlade s článkom 10 
nariadenia […/ES].

Tieto opatrenia navrhnuté na zmenu a 
doplnenie iných než podstatných prvkov 
tejto smernice sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 22 ods. 3. Komisia 
môže v naliehavých odôvodnených 
prípadoch použiť skrátené konanie v súlade 
s článkom 22 ods. 4. Pri vykonávaní 
ustanovení tohto odseku môžu Komisii 
pomáhať vnútroštátne regulačné orgány.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty podporujú harmonizáciu pri 
prideľovaní čísel v rámci Spoločenstva, ak 
to prispieva k fungovaniu vnútorného trhu 
alebo sa tým podporuje rozvoj 
celoeurópskych služieb. Komisia môže 

Členské štáty podporujú harmonizáciu pri 
prideľovaní čísel v rámci Spoločenstva, ak 
to prispieva k fungovaniu vnútorného trhu 
alebo sa tým podporuje rozvoj 
celoeurópskych služieb. Komisia môže 
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prijať v tejto veci zodpovedajúce technické 
vykonávacie opatrenia, ktoré môžu 
zahŕňať stanovenie zásad určovania taríf 
pre osobitné čísla alebo číselne rozsahy.
Vykonávacími opatreniami sa úradu môžu 
udeliť osobitné zodpovednosti pri 
uplatňovaní týchto opatrení.

prijať v tejto veci zodpovedajúce technické 
vykonávacie opatrenia. Vykonávacími 
opatreniami sa Európskemu 
rádiokomunikačnému úradu (ERO) môžu 
udeliť osobitné zodpovednosti pri 
uplatňovaní týchto opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Určovanie taríf pri prideľovaní čísel by malo zostať právomocou členských štátov. Úrad by 
nemal mať právomoc prideľovať čísla, ktorá by mala patriť Európskemu 
rádiokomunikačnému úradu (ERO).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Katalin Lévai

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 13a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 
ktoré poskytujú verejné komunikačné siete 
alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, prijali zodpovedajúce 
technické a organizačné opatrenia na 
ochranu svojich sietí a služieb. So 
zreteľom na stav techniky tieto opatrenia 
zaistia takú úroveň bezpečnosti, ktorá 
zodpovedá miere uvádzaného rizika. 
Opatrenia sa prijímajú najmä s cieľom 
zabrániť alebo minimalizovať vplyv 
bezpečnostných incidentov na užívateľov a 
na vzájomne prepojené siete. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 
ktoré poskytujú verejné komunikačné siete 
alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, prijali zodpovedajúce 
technické a organizačné opatrenia na 
ochranu svojich sietí a služieb. So 
zreteľom na stav techniky tieto opatrenia 
zaistia takú úroveň bezpečnosti, ktorá 
zodpovedá miere uvádzaného rizika. 
Opatrenia sa prijímajú najmä s cieľom 
zabrániť vplyvu bezpečnostných 
incidentov na užívateľov a na vzájomne 
prepojené siete, ako aj šírenie 
nežiaduceho, škodlivého 
alebo nezákonného obsahu, alebo ho 
minimalizovať.

Or. en
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Odôvodnenie

Povinnosť podnikov, ktoré poskytujú verejné komunikačné siete alebo verejne dostupné 
elektronické komunikačné služby, postarať sa o bezpečnosť svojich sietí a služieb nespočíva 
iba v tom, že bránia vplyvu bezpečnostných incidentov na užívateľov a vzájomne prepojené 
siete alebo že ho minimalizujú. Táto povinnosť zahŕňa aj to, že podniky podľa svojich 
možností – to znamená, že sa prihliada na stav techniky – bránia šíreniu nežiaduceho, 
škodlivého a/alebo nezákonného obsahu prostredníctvom ich sietí alebo ho obmedzujú 
na minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 13a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 
ktoré poskytujú verejné komunikačné siete 
alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, informovali 
vnútroštátny regulačný orgán o každom 
narušení bezpečnosti alebo integrity, ktoré 
malo významný vplyv na fungovanie sietí 
alebo služieb.

3. Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 
ktoré poskytujú verejné komunikačné siete 
alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, informovali 
príslušný vnútroštátny regulačný orgán o 
každom narušení bezpečnosti alebo 
integrity, ktoré malo významný vplyv na 
fungovanie sietí alebo služieb.

Ak je vo verejnom záujme prípad 
narušenia zverejniť, vnútroštátny regulačný 
orgán môže o tom informovať verejnosť.

Ak je vo verejnom záujme prípad 
narušenia zverejniť, vnútroštátny regulačný 
orgán môže o tom informovať verejnosť.

Vnútroštátny regulačný orgán každé tri 
mesiace predkladá Komisii súhrnnú správu 
o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom.

Príslušný vnútroštátny regulačný orgán 
každých šesť mesiacov predkladá Komisii 
súhrnnú správu o prijatých oznámeniach a 
o krokoch, ktoré urobil v súlade s týmto 
odsekom.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne telekomunikačné regulačné subjekty zvyčajne nemajú na starosti otázky 
bezpečnosti. Úrad by nemal mať právomoc v otázkach bezpečnosti, ktorá by mala patriť 
Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Správa podávaná každé tri 
mesiace by znamenala príliš byrokratické zaťaženie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 13a – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vnútroštátny regulačný orgán každé tri 
mesiace predkladá Komisii súhrnnú správu 
o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom.

Vnútroštátny regulačný orgán každý rok 
predkladá Komisii súhrnnú správu o 
prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom.

Or. en

Odôvodnenie

Posilnenie siete a informačnej bezpečnosti je jednou z oblastí, kde je potrených viac opatrení 
zo strany Spoločenstva a kde by navrhované zmeny a doplnenia mohli byť prínosom. Jedinou 
problematickou otázkou sa v tejto súvislosti javí povinnosť predkladať správu, ktorá sa 
navrhuje pre VRO. Predkladanie správy každé tri mesiace by bolo príliš zaťažujúce 
a byrokratické. Navrhuje sa preto, aby sa správa predkladala každoročne namiesto troch 
mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 13a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia, zohľadňujúc v najvyššej miere 
stanovisko úradu vydané v súlade s 
článkom 4 ods. 3 písm. b) nariadenia 
[…./ES], môže prijať zodpovedajúce 
technické vykonávacie opatrenia na účely 
harmonizácie opatrení uvedených v 
odsekoch 1, 2, a 3 vrátane opatrení 
vymedzujúcich okolnosti, formát a postupy 

4. Komisia, zohľadňujúc v najvyššej miere 
stanovisko vnútroštátnych regulačných 
orgánov, môže prijať zodpovedajúce 
technické vykonávacie opatrenia na účely 
harmonizácie opatrení uvedených v 
odsekoch 1, 2 a 3 vrátane opatrení 
vymedzujúcich okolnosti, formát a postupy 
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uplatňované na požiadavky notifikácie. uplatňované na požiadavky notifikácie. 
Tieto vykonávacie opatrenia navrhnuté na 
zmenu a doplnenie iných než podstatných 
prvkov tejto smernice sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 22 ods. 3. Komisia 
môže v naliehavých odôvodnených 
prípadoch použiť skrátené konanie v súlade 
s článkom 22 ods. 4.

Tieto vykonávacie opatrenia navrhnuté na 
zmenu a doplnenie iných než podstatných 
prvkov tejto smernice sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 22 ods. 3. a v prípade,
že samoregulačné iniciatívy vedené 
priemyslom neviedli k primeranej úrovni 
bezpečnosti na vnútornom trhu v jednom 
alebo viacerých členských štátoch.
Komisia môže v naliehavých 
odôvodnených prípadoch použiť skrátené 
konanie v súlade s článkom 22 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Technické vykonávacie opatrenia by sa mali zavádzať iba v prípade, že samoregulačné 
iniciatívy vedené priemyslom neviedli k primeranej úrovni bezpečnosti na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 13a – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia, zohľadňujúc v najvyššej miere 
stanovisko úradu vydané v súlade s 
článkom 4 ods. 3 písm. b) nariadenia 
[…./ES], môže prijať zodpovedajúce 
technické vykonávacie opatrenia na účely 
harmonizácie opatrení uvedených v 
odsekoch 1, 2, a 3 vrátane opatrení 
vymedzujúcich okolnosti, formát a postupy 
uplatňované na požiadavky notifikácie.

4. Komisia, zohľadňujúc v najvyššej miere 
stanovisko agentúry ENISA, môže prijať 
zodpovedajúce technické vykonávacie 
opatrenia na účely harmonizácie opatrení 
uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 vrátane 
opatrení vymedzujúcich okolnosti, formát a 
postupy uplatňované na požiadavky 
notifikácie.

Or. en
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Odôvodnenie

Úrad by nemal mať právomoc v otázkach bezpečnosti, ktorá by mala patriť Európskej 
agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 13b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne regulačné orgány mali v 
záujme vykonávania článku 13a právomoc 
vydávať záväzné pokyny podnikom, ktoré 
poskytujú verejné komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby.

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné
vnútroštátne regulačné orgány mali v 
záujme vykonávania článku 13a právomoc 
vydávať záväzné pokyny podnikom, ktoré 
poskytujú verejné komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby.

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne regulačné orgány mali
právomoc vyžadovať od podnikov, ktoré 
poskytujú verejné komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, aby:

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné
vnútroštátne regulačné orgány mali 
právomoc vyžadovať od podnikov, ktoré 
poskytujú verejné komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, aby:

a) poskytovali informácie potrebné na 
posúdenie bezpečnosti svojich služieb a 
sietí, vrátane dokumentovaných 
bezpečnostných politík, a 

a) poskytovali informácie potrebné na 
posúdenie bezpečnosti svojich služieb a 
sietí, vrátane dokumentovaných 
bezpečnostných politík, a

b) vydali pokyny kvalifikovanému 
nezávislému subjektu, aby vykonal 
bezpečnostný audit a sprístupnil jeho 
výsledky vnútroštátnemu regulačnému 
orgánu.

b) vydali pokyny kvalifikovanému 
nezávislému subjektu, aby vykonal 
bezpečnostný audit a sprístupnil jeho 
výsledky vnútroštátnemu regulačnému 
orgánu.

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne regulačné orgány mali všetky 
právomoci potrebné na vyšetrenie prípadov 
nedodržiavania predpisov.

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné
vnútroštátne regulačné orgány mali všetky 
právomoci potrebné na vyšetrenie prípadov 
nedodržiavania predpisov.

4. Tieto ustanovenia sa uplatňujú bez toho, 
aby bol dotknutý článok 3 tejto smernice.

4. Tieto ustanovenia sa uplatňujú bez toho, 
aby bol dotknutý článok 3 tejto smernice.



AM\722312SK.doc 27/35 PE405.963v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Veľa vnútroštátnych regulačných orgánov nemá právomoc v otázkach bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 13b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne regulačné orgány mali 
právomoc vyžadovať od podnikov, ktoré 
poskytujú verejné komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, aby:

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne regulačné orgány mali podľa 
potreby právomoc vyžadovať od podnikov, 
ktoré poskytujú verejné komunikačné siete 
alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, aby poskytovali 
informácie potrebné na posúdenie 
bezpečnosti svojich služieb a sietí vrátane 
dokumentovaných bezpečnostných politík.

a) poskytovali informácie potrebné na 
posúdenie bezpečnosti svojich služieb a 
sietí, vrátane dokumentovaných 
bezpečnostných politík, a
b) vydali pokyny kvalifikovanému 
nezávislému subjektu, aby vykonal 
bezpečnostný audit a sprístupnil jeho 
výsledky vnútroštátnemu regulačnému 
orgánu.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované rozšírenie právomocí vnútroštátnych regulačných orgánov by mohlo 
predstavovať nadmernú záťaž spojenú s kontrolou držiavania predpisov, čo by mohlo 
spomaliť rozvoj nových technológií. Vnútroštátne regulačné orgány by mali uplatňovať svoje 
právomoci vo vzťahu k verejným komunikačným sieťam alebo verejne dostupným 
elektronickým komunikačným službám len vtedy, keď je to nutné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 20
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 
tejto smernice a články 6 a 8 smernice 
2002/20/ES (smernica o povolení), a ak 
zistí Komisia, že rozdielne vykonávanie 
regulačných úloh uvedených v tejto 
smernici a v osobitných smerniciach zo 
strany vnútroštátnych regulačných orgánov 
môže vytvárať prekážku pre jednotný trh, 
môže Komisia vydať odporúčanie alebo 
rozhodnutie o harmonizovanom 
uplatňovaní ustanovení tejto smernice a 
osobitných smerníc v snahe podporiť 
plnenie cieľov stanovených článkom 8, 
pričom v najvyššej miere zohľadní 
prípadné stanovisko úradu.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 
tejto smernice a články 6 a 8 smernice 
2002/20/ES (smernica o povolení), a ak 
zistí Komisia, že rozdielne vykonávanie 
regulačných úloh uvedených v tejto 
smernici a v osobitných smerniciach zo 
strany vnútroštátnych regulačných orgánov 
môže vytvárať prekážku pre jednotný trh, 
môže Komisia vydať rozhodnutie o 
harmonizovanom uplatňovaní ustanovení 
tejto smernice a osobitných smerníc v 
snahe podporiť plnenie cieľov stanovených 
článkom 8.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 20
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Úrad môže z vlastnej iniciatívy oznámiť 
Komisii, či by sa malo prijať opatrenie 
podľa odseku 1.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 7
Smernica č. 2002/19/ES
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia môže urobiť v prílohe II 
potrebné zmeny a doplnenia, aby ju 
prispôsobila vývoju technológii a trhu. 
Tieto opatrenia navrhnuté na zmenu a 
doplnenie iných než podstatných prvkov 
tejto smernice sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 14 ods. 3. Komisia 
môže v naliehavých odôvodnených 
prípadoch použiť skrátené konanie v súlade 
s článkom 14 ods. 4. Pri uplatňovaní 
ustanovení tohto odseku môže Komisii 
pomáhať úrad.

5. Komisia môže urobiť v prílohe II
potrebné zmeny a doplnenia, aby ju 
prispôsobila vývoju technológii a trhu. 
Tieto opatrenia navrhnuté na zmenu a 
doplnenie iných než podstatných prvkov 
tejto smernice sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 14 ods. 3.  Komisia 
môže v naliehavých odôvodnených 
prípadoch použiť skrátené konanie v súlade 
s článkom 14 ods. 4. Pri uplatňovaní 
ustanovení tohto odseku môžu Komisii 
pomáhať vnútroštátne regulačné orgány.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 8 – písmeno -a (nové)
Smernica č. 2002/19/ES
Článok 12 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-a) V odseku 1 sa vkladá tento bod:
„ba) uzavrel dohody o spoločnej sieti pre 
rádiový prístup, ktoré sa budú vzťahovať 
na vzdialené a/alebo neziskové oblasti, 
aby sa ponúkol a poskytol prístup 
k väčšiemu počtu služieb na celom území 
každého členského štátu v prospech 
spotrebiteľov a životného prostredia.“
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Or. en

Odôvodnenie

Veľa vnútroštátnych regulačných orgánov nemá právomoc v otázkach bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 9
Smernica č. 2002/19/ES
Článok 13a – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak vnútroštátny regulačný orgán plánuje 
uložiť povinnosť oddelenia funkcií, 
predloží Komisii žiadosť, ktorá obsahuje:

2. Ak vnútroštátny regulačný orgán plánuje 
uložiť povinnosť oddelenia funkcií, 
oznámi to Komisii. Oznámenie obsahuje:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 1
Smernica č. 2002/20/ES
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Uplatňuje sa takisto to vymedzenie 
pojmu:

2. Uplatňujú sa takisto tieto vymedzenia 
pojmu:

„všeobecné povolenie“ znamená právny 
rámec ustanovený členským štátom v 
súlade s touto smernicou, na základe 
ktorého sa zaručujú práva na poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí alebo 
služieb a ukladajú sa osobitné povinnosti, 
ktoré sa môžu uplatňovať na všetky alebo 
na konkrétne druhy elektronických 
komunikačných sietí a služieb.

„všeobecné povolenie“ znamená právny 
rámec ustanovený členským štátom v 
súlade s touto smernicou, na základe 
ktorého sa zaručujú práva na poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí alebo 
služieb a ukladajú sa osobitné povinnosti, 
ktoré sa môžu uplatňovať na všetky alebo 
na konkrétne druhy elektronických 
komunikačných sietí a služieb.
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„globálne telekomunikačné služby“ 
znamenajú služby spravovania 
prevádzkových údajov a hlasové služby 
poskytované viacnárodným spoločnostiam 
so sídlami v rozličných krajinách a často 
na rozličných kontinentoch. Ide v podstate 
cezhraničné služby a v rámci Európy 
o celoeurópske služby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 2a (nový)
Smernica č. 2002/20/ES
Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. Na nové globálne telekomunikačné 
služby sa vzťahuje iba zjednodušený 
oznamovací postup s osobitnou 
registráciou činnosti elektronických 
komunikačných služieb ako „globálnych 
telekomunikačných služieb“.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 3
Smernica č. 2002/20/ES
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zabránilo vážnemu riziku škodlivého 
rušenia; alebo

a) zabránilo vážnemu riziku škodlivého 
rušenia a deformáciám hospodárskej 
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súťaže; alebo

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 3
Smernica č. 2002/20/ES
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Vnútroštátne regulačné orgány 
zabezpečia účinné a efektívne využívanie 
rádiových frekvencií v súlade s článkom 9 
ods. 2 smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica). Zabezpečia tiež, že hospodárska 
súťaž nebude skreslená v dôsledku 
akéhokoľvek prevodu alebo hromadenia 
užívacích práv na rádiové frekvencie. Na 
takéto účely členské štáty môžu prijať 
náležité opatrenia, ako je zníženie, zrušenie 
alebo donútenie na predaj užívacích práv 
na rádiové frekvencie.

6. Vnútroštátne orgány pre frekvenčné 
spektrum zabezpečia účinné a efektívne 
využívanie rádiových frekvencií v súlade s 
článkom 9 ods. 2 smernice 2002/21/ES 
(rámcová smernica). Zabezpečia tiež, že 
hospodárska súťaž nebude skreslená v 
dôsledku akéhokoľvek prevodu alebo 
hromadenia užívacích práv na rádiové 
frekvencie. Na takéto účely členské štáty 
môžu prijať náležité opatrenia, ako je 
zníženie, zrušenie alebo donútenie na 
predaj užívacích práv na rádiové 
frekvencie.

Or. en

Odôvodnenie

Veľa vnútroštátnych regulačných orgánov nemá právomoc v oblasti politiky frekvenčného 
spektra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 5
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 6b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Technické vykonávacie opatrenie 
uvedené v článku 6a ods. 1 písm. f) môže 
úradu umožniť, aby navrhol výber 
podniku(-ov), ktorému(-ým) možno udeliť 
užívacie právo na rádiové frekvencie alebo 
čísla v súlade s článkom 12 nariadenia [..].

1. Technické vykonávacie opatrenie 
uvedené v článku 6a ods. 1 písm. f) môže 
Skupine pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra (RPSG) umožniť, 
aby navrhol výber podniku(-ov), ktorému(-
ým) možno udeliť užívacie právo na 
rádiové frekvencie alebo čísla v súlade s 
článkom 12 nariadenia [..].

V takých prípadoch opatrenie presne 
uvedie lehotu v rámci ktorej úrad dokončí 
výber, postup, pravidlá a podmienky 
uplatniteľné na výber a údaje o všetkých 
poplatkoch, ktoré sa majú uložiť držiteľovi 
užívacích práv na rádiové frekvencie 
a/alebo čísla, aby sa zabezpečilo optimálne 
využívanie spektra a zdrojov číslovania. 
Výberové konanie musí byť otvorene, 
transparentné, nediskriminačné a 
objektívne.

V takých prípadoch opatrenie presne 
uvedie lehotu v rámci ktorej RSPG
dokončí výber, postup, pravidlá a 
podmienky uplatniteľné na výber a údaje o 
všetkých poplatkoch, ktoré sa majú uložiť 
držiteľovi užívacích práv na rádiové
frekvencie a/alebo čísla, aby sa zabezpečilo 
optimálne využívanie spektra a zdrojov 
číslovania. Výberové konanie musí byť 
otvorene, transparentné, nediskriminačné a 
objektívne.

2. Komisia prijme opatrenie na výber 
podniku(-ov), ktorému (-ým) pre ktoré sa
vydajú individuálne užívacie práva rádiové 
frekvencie alebo čísla, pričom v najvyššej 
miere zohľadní stanovisko úradu. V 
opatrení sa presne uvedie čas, v rámci 
ktorého vnútroštátne regulačné orgány 
udelia tieto užívacie práva. Komisia pritom 
koná v súlade s postupom uvedeným v 
článku 14a ods. 2.

2. Komisia prijme opatrenie na výber 
podniku(-ov), ktorému (-ým) pre ktoré sa 
vydajú individuálne užívacie práva rádiové 
frekvencie alebo čísla, pričom v najvyššej 
miere zohľadní stanovisko skupiny RSPG. 
V opatrení sa presne uvedie čas, v rámci 
ktorého vnútroštátne regulačné orgány 
udelia tieto užívacie práva. Komisia pritom 
koná v súlade s postupom uvedeným v 
článku 14a ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Úrad by nemal mať právomoc v oblasti politiky frekvenčného spektra a táto právomoc  by 
mala zostať v rukách Skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RPSG). 



PE405.963v01-00 34/35 AM\722312SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Sharon Bowles

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 5
Smernica č. 2002/20/ES
Článok 6b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6b vypúšťa sa
Spoločné výberové konanie pre 
udeľovanie práv
1. Technické vykonávacie opatrenie 
uvedené v článku 6a ods. 1 písm. f) môže 
úradu umožniť, aby navrhol výber 
podniku(-ov), ktorému(-ým) možno udeliť 
užívacie právo na rádiové frekvencie 
alebo čísla v súlade s článkom 12 
nariadenia [..].
V takých prípadoch opatrenie presne 
uvedie lehotu v rámci ktorej úrad dokončí 
výber, postup, pravidlá a podmienky 
uplatniteľné na výber a údaje o všetkých 
poplatkoch, ktoré sa majú uložiť 
držiteľovi užívacích práv na rádiové 
frekvencie a/alebo čísla, aby sa 
zabezpečilo optimálne využívanie spektra 
a zdrojov číslovania. Výberové konanie 
musí byť otvorene, transparentné, 
nediskriminačné a objektívne.
2. Komisia prijme opatrenie na výber 
podniku(-ov), ktorému (-ým) pre ktoré sa 
vydajú individuálne užívacie práva 
rádiové frekvencie alebo čísla, pričom v 
najvyššej miere zohľadní stanovisko 
úradu. V opatrení sa presne uvedie čas, v 
rámci ktorého vnútroštátne regulačné 
orgány udelia tieto užívacie práva. 
Komisia pritom koná v súlade s postupom 
uvedeným v článku 14a ods. 2.

Or. en
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Odôvodnenie

Postupy výberu na udelenie práv v celej EÚ by mali podliehať osobitným legislatívnym 
návrhom a nie komitologickému postupu.
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