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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Gianni De Michelis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Je nevyhnutne dôležité, aby sa 
regulačné povinnosti ex-ante ukladali len 
v prípadoch neexistencie skutočnej 
hospodárskej súťaže, t. j. na trhoch, kde 
pôsobí jeden alebo viaceré podniky s 
významným vplyvom na trhu a vtedy, keď 
na vyriešenie problému nepostačujú 
opravné prostriedky vnútroštátneho práva 
hospodárskej súťaže a právnych 
predpisov o hospodárskej súťaži 
Spoločenstva. Je preto potrebné, aby 
Komisia v súlade so zásadami právnych 
predpisov o hospodárskej súťaži pre 
vnútroštátne regulačné orgány 
vypracovala pokyny na úrovni 
Spoločenstva, ktoré budú vnútroštátnym 
regulačným orgánom slúžiť pri 
posudzovaní účinnosti hospodárskej 
súťaže na danom trhu a pri posudzovaní 
významného vplyvu na trhu. Vnútroštátne 
regulačné orgány by mali vykonať 
analýzu toho, či má daný výrobok alebo 
služba vplyv na celé územie alebo časť 
územia príslušného členského štátu alebo 
na susediace časti územia členských 
štátov posudzované spolu. Aby sa 
zabezpečilo presné vymedzenie 
geografického trhu, čo by malo byť 
zárukou toho, že právny predpis vychádza 
zo skutočných trhových podmienok, 
vnútroštátne regulačné orgány by mali
vykonať analýzu a zistiť, či by sa mali 
geografické trhy vymedziť v tých 
prípadoch, kedy nie sú podmienky 
hospodárskej súťaže, a predovšetkým 
podmienky hospodárskej súťaže v oblasti 
infraštruktúry v rámci štátneho územia, 
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dostatočne homogénne. Súčasťou analýzy 
účinnosti hospodárskej súťaže by malo 
byť preskúmanie toho, či jestvujú na 
danom trhu predpoklady na vznik 
hospodárskej súťaže a či je preto prípadný 
nedostatok účinnej hospodárskej súťaže 
trvalým javom. Tieto usmernenia by sa 
mali tiež dotýkať problematiky novo 
vznikajúcich trhov, kde má vedúci subjekt 
na trhu de facto významný vplyv, nemali 
by sa však naň vzťahovať neprimerané 
povinnosti. Z tohto pohľadu je potrebné 
rozlišovať medzi regulačným prístupom 
pre zdedené a pre nové siete a predísť tým 
vzniku zbytočných regulačných povinností 
pre podniky poskytujúce nové prístupové 
siete a služby, po ktorých je veľmi neistý 
dopyt a ktoré si vyžadujú vysoké investície. 
Komisia by mala uvedené usmernenia 
pravidelne prehodnocovať, aby 
zabezpečila, že budú naďalej vyhovovať 
podmienkam rýchle sa rozvíjajúceho trhu. 
Vnútroštátne regulačné orgány budú 
musieť vzájomne spolupracovať 
v prípadoch, keď má relevantný trh 
nadnárodný charakter.

Or. en

Odôvodnenie

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Patrizia Toia

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Je dôležité, aby sa regulačné 
povinnosti ex-ante ukladali len 
v prípadoch neexistencie skutočnej 
hospodárskej súťaže, t. j. na trhoch, kde 
pôsobí jeden alebo viaceré podniky s 
významným vplyvom na trhu a vtedy, keď 
na vyriešenie problému nepostačujú 
opravné prostriedky vnútroštátneho práva 
hospodárskej súťaže a právnych 
predpisov o hospodárskej súťaži 
Spoločenstva. Je preto potrebné, aby 
Komisia v súlade so zásadami práva v 
oblasti hospodárskej súťaže pre 
vnútroštátne regulačné orgány 
vypracovala pokyny na úrovni 
Spoločenstva, ktoré budú vnútroštátnym 
regulačným orgánom slúžiť pri hodnotení 
toho, či na danom trhu existuje 
hospodárska súťaž a pri hodnotení 
významného vplyvu na trhu. Vnútroštátne 
regulačné orgány by mali vykonať 
analýzu toho, či má daný výrobok alebo 
služba vplyv na celé územie alebo časť 
územia príslušného členského štátu alebo 
na susediace časti územia členských 
štátov posudzované spolu. Aby sa 
zabezpečilo presné vymedzenie 
geografického trhu, čo by malo byť 
zárukou toho, že právny predpis vychádza 
zo skutočných trhových podmienok, 
vnútroštátne regulačné orgány by mali 
vykonať analýzu a zistiť, či by sa mali 
geografické trhy vymedziť v tých 
prípadoch, kedy nie sú podmienky 
hospodárskej súťaže, a predovšetkým 
podmienky hospodárskej súťaže v oblasti 
infraštruktúry v rámci štátneho územia, 
dostatočne homogénne. Súčasťou analýzy 
účinnosti hospodárskej súťaže by malo 
byť preskúmanie toho, či jestvujú na 
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danom trhu predpoklady na vznik 
hospodárskej súťaže a či je preto prípadný 
nedostatok účinnej hospodárskej súťaže 
trvalým javom. Tieto usmernenia by sa 
mali tiež dotýkať problematiky novo 
vznikajúcich trhov, kde má vedúci subjekt 
na trhu de facto významný vplyv, nemali 
by sa však naň vzťahovať neprimerané 
povinnosti. Z tohto pohľadu je potrebné 
rozlišovať medzi regulačným prístupom 
pre zdedené a pre nové siete a predísť tým 
vzniku zbytočných regulačných povinností 
pre podniky poskytujúce nové prístupové 
siete a služby, po ktorých je veľmi neistý 
dopyt a ktoré si vyžadujú vysoké investície. 
Komisia by mala uvedené usmernenia 
pravidelne prehodnocovať, aby 
zabezpečila, že budú naďalej vyhovovať 
podmienkam rýchle sa rozvíjajúceho trhu. 
Vnútroštátne regulačné orgány budú 
musieť vzájomne spolupracovať 
v prípadoch, keď má relevantný trh 
nadnárodný charakter.

Or. en

Odôvodnenie

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Cieľom sektorovo špecifickej 
regulácie ex ante, ktorá je ustanovená 
v smerniciach, je prechod od bývalých 
monopolných trhov k hospodárskej súťaži 
na trhoch s elektronickými 
komunikačnými sieťami a službami. 
Hneď ako sa na trhoch dosiahne 
hospodárska súťaž, v regulácii ex ante by 
sa už nemalo pokračovať a uplatňovať by 
sa mali iba právne predpisy Spoločenstva 
a členských štátov o hospodárskej súťaži. 
So zvyšujúcou sa dynamikou 
hospodárskej súťaže na európskych 
trhoch s elektronickou komunikáciou 
postupne výrazne klesá potenciálny prínos 
sektorovo špecifickej regulácie ex ante 
v oblasti cien a prístupu. V posledných 
rokoch sa trhy s elektronickou 
komunikáciou vyznačujú silnou 
dynamikou hospodárskej súťaže a táto 
hospodárska súťaž sa v nasledujúcich 
rokoch pravdepodobne ešte viac rozvinie. 
S cieľom zabezpečiť plynulý prechod 
na výhradné uplatňovanie právnych 
predpisov Spoločenstva a členských štátov 
o hospodárskej súťaži by platnosť 
predpisov týkajúcich sa sektorovo 
špecifickej regulácie ex ante v tejto 
smernici mala uplynúť k určitému 
termínu, pokiaľ Komisia nepreukáže, že 
regulácia ex ante je aj po tomto dátume 
naďalej potrebná. 

Or. de

Odôvodnenie

Regulácia ex ante sa pôvodne chápala ako prechodné riešenie. Napriek tomu sa zásada 
postupného upúšťania od sektorovo špecifickej regulácie v prospech platňovania všeobecných 
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právnych predpisov o hospodárskej súťaži v smerniciach výslovne neuvádza. V záujme 
smerovania k deregulácii a prechodu na všeobecné právne predpisy o hospodárskej súťaži 
treba zaviesť právne záväzný mechanizmus. Tento krok možno najlepšie dosiahnuť 
ustanovením o revízii, ktoré by podľa potreby zahŕňalo možnosť obdobie tejto regulácie 
predĺžiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Anni Podimata

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Sektorovo špecifická regulácia trhu 
ex-ante umožňuje v súlade s týmto 
rámcom prechod od bývalých monopolov 
ku konkurencieschopnému trhu 
elektronických komunikačných sietí 
a služieb. Len čo sa trhy stanú 
konkurenčnými, regulácia ex-ante by sa 
mala prestať používať a mali by sa 
uplatňovať výlučne právne predpisy 
o hospodárskej súťaži Spoločenstva 
a vnútroštátne právne predpisy 
o hospodárskej súťaži. S rastúcou 
dynamikou hospodárskej súťaže na 
európskych trhoch s elektronickými 
komunikáciami sa časom významne 
znižujú prípadné prínosy sektorovo 
špecifickej regulácie ex-ante v oblasti cien 
a prístupu. Trhy s elektronickými 
komunikáciami preukázali v posledných 
rokoch silnú konkurenčnú dynamiku 
a intenzita hospodárskej súťaže 
v nasledujúcich rokoch s veľkou 
pravdepodobnosťou ešte vzrastie. Aby sa 
zabezpečil včasný prechod na výlučné 
uplatňovanie práva hospodárskej súťaže 
zakotveného v právnych predpisoch 
Spoločenstva a vnútroštátnych právnych 
predpisoch, účinnosť ustanovení tohto 
rámca sektorovo špecifickej regulácie ex-
ante by sa mala skončiť zároveň 
s ukončením mandátu OETR, pokiaľ 
Komisia nepreukáže, že regulácia ex-ante 
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bude po tomto dátume naďalej 
oprávnená.

Or. en

Odôvodnenie

Od začiatku mali mať právne predpisy ex-ante dočasný charakter. Do rámcovej smernice 
musí byť včlenený právne záväzný výstupný mechanizmus, aby sa pokračovalo v nastúpenom 
deregulačnom kurze smerom k všeobecnému právu hospodárskej súťaže. Najlepšie sa to dá 
dosiahnuť využitím doložky o skončení platnosti s možnosťou predĺžiť v prípade potreby 
platnosť právnych predpisov (ako model môže poslúžiť medzinárodná legislatíva v oblasti 
roamingu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Sektorovo špecifická regulácia trhu 
ex-ante umožňuje v súlade s týmto 
rámcom prechod od bývalých monopolov 
ku konkurencieschopnému trhu 
elektronických komunikačných sietí
a služieb. Len čo sa trhy stanú 
konkurenčnými, regulácia ex-ante by sa 
mala prestať používať a mali by sa 
uplatňovať výlučne právne predpisy 
o hospodárskej súťaži Spoločenstva 
a vnútroštátne právne predpisy 
o hospodárskej súťaži. S rastúcou 
dynamikou hospodárskej súťaže na 
európskych trhoch s elektronickými 
komunikáciami sa časom významne 
znižujú prípadné prínosy odvetvovo 
špecifickej regulácie ex-ante v oblasti cien 
a prístupu. Aby sa zabezpečil včasný 
prechod na výlučné uplatňovanie 
právnych predpisov Spoločenstva 
o hospodárskej súťaži a vnútroštátnych 
právnych predpisov o hospodárskej 
súťaži, účinnosť ustanovení tohto rámca 
sektorovo špecifickej regulácie ex-ante by 
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sa mala skončiť v konkrétny dátum, 
pokiaľ Komisia nepreukáže, že regulácia 
ex-ante bude po tomto dátume naďalej 
oprávnená.

Or. en

Odôvodnenie

Právne predpisy ex-ante mali mať dočasný charakter. Zásada postupného prechodu 
od sektorovo špecifickej regulácie smerom k výlučnému uplatňovaniu všeobecného práva 
hospodárskej súťaže nie je v smerniciach výslovne uvedená. Do rámcovej smernice sa preto 
musí včleniť právne záväzný výstupný mechanizmus, aby sa zaručilo pokračovanie 
v deregulačnom kurze smerom k všeobecnému právu hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Nikolaos Vakalis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Terajší rámec zavádza technické 
úpravy prechodnej povahy s cieľom 
zabezpečiť plný prechod na právo 
hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu je 
potrebné najneskôr do piatich rokov po 
nadobudnutí účinnosti rámca preskúmať, 
či je rámec naďalej potrebné uplatňovať.

Or. en

Odôvodnenie

Právna regulácia mala mať od začiatku dočasný charakter a po vytvorení hospodárskej 
súťaže na trhoch by sa mala prestať používať. Je preto potrebné zaviesť doložku 
o preskúmaní, aby sa konečne podarilo dosiahnuť politický cieľ progresívnej deregulácie. 
V prípade potreby navrhne Komisia Parlamentu a Rade predĺžiť platnosť regulácie 
v konkrétnych oblastiach na základe správy uverejnenej pred dátumom preskúmania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Mala by sa preto uskutočniť reforma 
regulačného rámca EÚ pre siete
elektronické komunikačné siete a služby, 
aby sa dobudoval vnútorný trh 
elektronických komunikácií tým, že sa 
posilní mechanizmus Spoločenstva na 
reguláciu prevádzkovateľov s významnou 
trhovou silou na kľúčových trhoch. tieto 
kroky sú doplnené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady 
[…/…./ES] z/zo [dátum], ktorým sa 
zriaďuje Európsky úrad pre trh 
elektronických komunikácií (ďalej len 
„úrad“). Reforma zahŕňa aj vymedzenie 
stratégie efektívnej správy frekvenčného 
spektra s cieľom vytvoriť jednotný 
európsky informačný priestor a posilniť 
ustanovenia týkajúce sa užívateľov so 
zdravotným postihnutím, aby sa dosiahla 
informačná spoločnosť pre všetkých.

(3) Mala by sa preto uskutočniť reforma 
regulačného rámca EÚ pre elektronické 
komunikačné siete a služby, aby sa 
dobudoval vnútorný trh elektronických 
komunikácií tým, že sa posilní 
mechanizmus Spoločenstva na reguláciu 
prevádzkovateľov s významnou trhovou 
silou na kľúčových trhoch. Reforma zahŕňa 
aj vymedzenie stratégie efektívnej správy 
frekvenčného spektra s cieľom vytvoriť 
jednotný európsky informačný priestor a 
posilniť ustanovenia týkajúce sa užívateľov 
so zdravotným postihnutím, aby sa 
dosiahla informačná spoločnosť pre 
všetkých.

Or. en

Odôvodnenie

Úrad (EECMA) by bol pre členské štáty EÚ zbytočným finančným bremenom:

- vznikne ďalšia úroveň byrokracie, 

- právomoci a rozhodovanie sa presúva na úroveň Spoločenstva, čo vytvára právnu 
a podnikateľskú neistotu, 

- nejasná je úloha úradu, jeho funkcie, riadenie, právomoci a interakcia s Komisiou 
a vnútroštátnymi regulačnými orgánmi, 

- chráni Komisiu pred postupmi súdneho preskúmania a

- jestvujúce organizácie – Skupina európskych regulačných orgánov (ERG) a Európska 
konferencia správ pôšt a telekomunikácií (CEPT) – sú efektívnymi európskymi fórami v 
oblasti politiky a spektra. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Cieľom regulačného rámca EÚ pre 
elektronickú komunikáciu je vytvoriť 
trvalo udržateľný „ekosystém“ pre 
elektronickú komunikáciu, ktorý bude 
založený na ponuke a dopyte: na ponuke 
prostredníctvom efektívnych a 
konkurencieschopných trhov 
infraštruktúry a služieb a na dopyte 
vďaka pribúdajúcim výdobytkom 
informačnej spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z hlavných cieľov tejto právnej úpravy a základnou podmienkou dlhodobého 
správneho fungovania telekomunikačného trhu je hospodárska súťaž založená na 
infraštruktúre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Cieľom regulačného rámca EÚ pre 
elektronickú komunikáciu je vytvoriť 
trvalo udržateľný a medzinárodne 
konkurencieschopný „ekosystém“ pre 
elektronickú komunikáciu, ktorý bude 
založený na skutočne 
konkurencieschopných trhoch produktov 
alebo služieb a na skutočnej hospodárskej 
súťaži medzi alternatívnymi prístupovými 
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sieťami k elektronickým komunikáciám, 
s cieľom podporiť rozvoj informačnej 
spoločnosti. Trvalo udržateľné prostredie 
pre hospodársku súťaž a investície 
v sektore elektronických komunikácií 
závisia od stimulov na investovanie do 
novej infraštruktúry, ako aj od zdravej 
a primeranej právnej regulácie 
charakterizovanej postupným upúšťaním 
od právnych predpisov ex-ante 
a prechodom na právo hospodárskej 
súťaže.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité poukázať na ciele nového regulačného rámca EÚ v novom prostredí 
technologickej zmeny a na potrebu poskytovať stimuly na podporu hospodárskej súťaže v 
oblasti infraštruktúry, t. j. na investovanie do sietí ďalšej generácie. Malo by to viesť 
k postupnému upúšťaniu od sektorovo špecifických právnych predpisov ex-ante.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Werner Langen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Kľúčovou úlohou pre nasledujúce 
roky je poskytovanie vhodných stimulov 
na investovanie do nových 
vysokorýchlostných sietí, ktoré budú 
podporovať inovácie obsahovo bohatých 
internetových služieb. Takéto siete majú 
obrovský potenciál prinášať úžitok 
spotrebiteľom v celej Európskej únii. Je 
preto mimoriadne dôležité, aby nevznikla 
žiadna prekážka trvalo udržateľného 
investovania do rozvoja týchto nových 
sietí a zvyšovania úrovne hospodárskej 
súťaže a rozširovania možností výberu pre 
spotrebiteľov. Môžu byť pri tom potrebné 
rozličné regulačné prístupy prispôsobené 
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na mieru trhovým potrebám.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ potrebuje trvalo udržateľné a veľké investície do rozvoja nových vysokorýchlostných sietí. 
Túto skutočnosť musia vziať vnútroštátne regulačné orgány do úvahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Kľúčovou úlohou pre nasledujúce 
roky je poskytovanie vhodných stimulov 
na investovanie do nových 
vysokorýchlostných sietí, ktoré budú 
podporovať inovácie obsahovo bohatých 
internetových služieb. Takéto siete majú 
obrovský potenciál prinášať úžitok 
spotrebiteľom v celej Európskej únii. Je 
preto mimoriadne dôležité, aby nevznikla 
žiadna prekážka trvalo udržateľného 
investovania do rozvoja týchto nových 
sietí a zvyšovania úrovne hospodárskej 
súťaže a rozširovania možností výberu pre 
spotrebiteľov. Môže byť pri tom potrebné 
využiť rozličné regulačné prístupy 
prispôsobené na mieru trhovým potrebám. 

Or. en

Odôvodnenie

EÚ potrebuje trvalo udržateľné investície do rozvoja nových vysokorýchlostných sietí. Túto 
skutočnosť musia vziať rôzne vnútroštátne regulačné orgány do úvahy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Elektronické komunikácie sú rýchlo 
sa vyvíjajúcim odvetvím, ktoré 
charakterizuje vysoká miera 
technologických inovácií a vysoká 
dynamika trhov. V prostredí meniacich sa 
trhov a technológií je potrebné správnosť 
platných predpisov pravidelne 
kontrolovať. Pri uplatňovaní tejto 
smernice sa musí ako priorita zabezpečiť, 
aby boli občania EÚ naďalej súčasťou 
globálnej informačnej spoločnosti, aby sa 
podieľali na inováciách a zúčastňovali 
procesu zavádzania vysokorýchlostných 
komunikačných sietí novej generácie, 
ktoré dokážu uspokojiť budúce 
požiadavky spotrebiteľov týkajúce sa 
širšieho prenosového pásma a väčšieho 
počtu služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia v návrhoch preskúmaní aktívne nerieši otázku nových vysokorýchlostných pevných a 
mobilných prístupových sietí, hoci táto problematika má kľúčový význam pre 
konkurencieschopnosť Európy, jej telekomunikačný priemysel a spotrebiteľov. Podľa Komisie 
je súčasný rámec dostatočne vhodný na to, aby dokázal túto otázku vyriešiť bez toho, aby bolo 
potrebné predložiť nové legislatívne návrhy. Nestačí však len jednoducho pokračovať v 
regulačných koncepciách z minulosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Fiona Hall

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Siete novej generácie majú obrovský 
potenciál prinášať úžitok podnikom a 
spotrebiteľom v celej Európskej únii. 
Preto je dôležité, aby nedostatočná 
zrozumiteľnosť predpisov nebola 
prekážkou trvalo udržateľného 
investovania do vývoja týchto nových sietí 
a aby sa zvyšovala úroveň hospodárskej 
súťaže a rozširovali možnosti výberu pre 
spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Rámec by mal vyhovovať novým 
výzvam v oblasti investícií a inovácií 
a mala by v ňom byť zohľadnená potreba 
podporovať investície a hospodársku 
súťaž, aby sa možnosti výberu pre 
spotrebiteľov chránili a neoslabovali.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Patrizia Toia

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Medzi ciele regulačného rámca patrí 
aj podpora ochrany spotrebiteľov v 
odvetví elektronických komunikácií 
zaručením presnosti a úplnosti informácií 
poskytovaných v akejkoľvek forme a 
akýmkoľvek spôsobom, ako aj 
transparentnosti taríf a kvality 
poskytovaných služieb; úplné uznanie 
úlohy spotrebiteľských združení pri 
verejných diskusiách a zabezpečenie toho, 
aby príslušné úrady alebo jednotlivci mali 
potrebné nástroje na zamedzenie možnej 
manipulácii a na účinné konanie proti 
akýmkoľvek podvodom v oblasti 
elektronických komunikačných služieb.

Or. it

Odôvodnenie

Cieľom PDN je, aby sa medzi cieľmi harmonizovaného regulačného rámca zdôraznila 
potreba ochrany spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Reformu regulačného rámca EÚ je 
možné najlepšie rozšíriť skvalitnením 
fungovania a efektivity Skupiny 
európskych regulačných orgánov (ERG), 
Skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra (RSPG) a 
Európskej konferencie správ pôšt 
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a telekomunikácií (CEPT). Poradná 
úloha ERG by sa mala posilniť 
v oblastiach ako napríklad regulácia trhu 
a politika frekvenčného spektra. Poradná 
úloha RSPG a CEPT by sa mala posilniť 
vo vzťahu k politike frekvenčného 
spektra. Výboru pre komunikácie 
(COCOM) a Výboru rádiového spektra 
(RSC) by pri vykonávaní svojich činností 
prospela väčšia transparentnosť 
a aktívnejšie zapojenie zainteresovaných 
strán z tohto odvetvia do realizácie 
aktuálnych úloh.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 3.

Namiesto vytvorenia novej inštitúcie (ako napríklad úradu), by bolo účinnejším riešením 
efektívnejšie fungovanie ERG a CEPT (ako aj RSC, COCOM a RSPG).

Všetky ďalšie odkazy na úrad sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Siete ďalšej generácie majú obrovský 
potenciál priniesť spotrebiteľom v celej 
Európskej únii úžitok a upevniť 
medzinárodné postavenie Európy 
v konkurencii s ostatnými svetovými 
ekonomikami. Preto je mimoriadne 
dôležité, aby predlžovaním režimov 
regulácie, ktorých cieľom je poskytnúť 
prístup do zdedených sietí, nevznikla 
žiadna prekážka trvalo udržateľného 
investovania do rozvoja týchto nových 
sietí a aby sa zvyšovala úroveň 
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hospodárskej súťaže a rozširovali 
možnosti výberu pre spotrebiteľov.

Or. en

Odôvodnenie

Výzvou pre siete ďalšej generácie je podporovať investície, aby vznikla hospodárska súťaž 
založená na zariadeniach a službách a tým sa zvýšili prínosy pre spotrebiteľov a posilnila 
medzinárodná konkurencieschopnosť Európy na otvorených a dynamických nových trhoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3d) Investície do výskumu a vývoja sú 
nesmierne dôležité pre vývoj sietí 
z optických vlákien ďalšej generácie 
a zabezpečenie flexibilného a účinného 
rádiového prístupu, čo má pozitívny vplyv 
na posilnenie hospodárskej súťaže 
a inovatívne aplikácie a služby, ktoré sú 
prínosom pre spotrebiteľov. Výzvou je 
zabezpečiť univerzálne a sústredené 
infraštruktúry siete a služieb ďalšej 
generácie pre elektronické komunikácie, 
výpočtovú techniku a médiá.

Or. en

Odôvodnenie

Reguláciou sa musia uprednostňovať investície do výskumu a vývoja drôtových a 
bezdrôtových sietí ďalšej generácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3e) Verejná politika by mala zohrávať 
doplňujúcu úlohu pokiaľ ide o účinné 
fungovanie trhu s elektronickými 
komunikáciami a riešenie otázok ponuky 
a dopytu s cieľom podporiť pozitívnu 
reťazovú reakciu, v ktorej vývoj 
kvalitnejšieho obsahu a služieb závisí od 
uvedenia infraštruktúry do prevádzky 
a opačne. Jej zásah by mal byť primeraný 
a nemala by sa narušiť hospodárska 
súťaž, ani by sa nemalo brániť 
súkromným investíciám, ale mali by sa 
zvýšiť stimuly na investovanie a znižovať 
prekážky vstupu investícií. Z tohto 
pohľadu môžu verejné orgány podporiť 
uvádzanie v budúcnosti plne využiteľnej 
vysokokapacitnej infraštruktúry do 
prevádzky.  Verejná podpora by sa mala 
poskytovať prostredníctvom postupov, 
ktoré sa vyznačujú otvorenosťou, 
transparentnosťou a majú charakter 
súťaže, nemala by sa pri tom a priori 
uprednostňovať žiadna technológia 
a prístup k infraštruktúre by sa mal 
zabezpečovať na nediskriminačnom 
základe.

Or. en

Odôvodnenie

Na reguláciu aktivít vnútroštátnych alebo miestnych verejných orgánov na trhu 
s elektronickými komunikáciami, či už ide o aktivity čisto podporné alebo angažovanejšie, sú 
potrebné usmernenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Aby sa zabezpečila trvalo udržateľná 
hospodárska súťaž a aby sa zaručili 
maximálne prínosy pre koncových 
spotrebiteľov, vnútroštátne regulačné 
orgány by mali povinnosti ex-ante 
uplatňovať primerane a v súlade so 
skutočnými a konkrétnymi podmienkami 
hospodárskej súťaže v danej geografickej 
oblasti. V prípade, ak v danej geografickej 
oblasti jestvuje na trhu hospodárska 
súťaž, vnútroštátne regulačné orgány by 
mali podporiť uvádzanie konkurenčných 
infraštruktúr do prevádzky a na najnižšej 
možnej úrovni umožniť prístup do siete 
podniku alebo podnikov s významným 
vplyvom na trhu. V prípade, ak v danej 
geografickej oblasti účinná hospodárska 
súťaž na trhu neexistuje, tretie strany by 
mali mať možnosť takého prístupu do 
siete podniku alebo podnikov 
s významným vplyvom na trhu, aby bolo 
pre nich poskytovanie konkurenčných 
služieb technicky aj ekonomicky reálne.

Or. en

Odôvodnenie

Podpora trvalo udržateľnej hospodárskej súťaže je pre spotrebiteľa zárukou, že z dlhodobého 
hľadiska to bude mať preňho pozitívny prínos. V závislosti od úrovne hospodárskej súťaže 
v každej geografickej oblasti by sa mala podporiť hospodárska súťaž v oblasti infraštruktúry, 
ako aj služieb.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Aby sa podarilo dosiahnuť ciele 
lisabonského programu a podporiť 
investície do prístupových sietí ďalšej 
generácie (siete NGA) v Európe, čo by 
poslúžilo európskym spotrebiteľom a 
medzinárodnej konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu, na to je 
nevyhnutne potrebný nový regulačný 
režim pre prístup do sietí NGA. Cieľom 
tohto nového režimu je poskytnúť stimuly 
pre investície do sietí NGA a podporiť 
hospodársku súťaž tam, kde v oblasti 
infraštruktúry chýba. Vzhľadom na to, že 
na nižších vznikajúcich trhoch sa trhová 
sila ťažko posudzuje, režim prístupu do 
siete NGA, ktorý je predmetom článku 12 
ods. 3 a článku 13 ods. 4 a 6 smernice 
o prístupe, sa zameriava na hospodársku 
súťaž v oblasti infraštruktúry a nielen 
v oblasti samotných nižších trhov. Táto 
koncepcia je odrazom dynamického 
vývoja nových možností prístupu v oblasti 
elektronických komunikácií. 
Prostredníctvom samotného režimu 
prístupu do siete NGA sa preto musia 
zaviesť dynamické prvky a musí sa 
podporiť vývoj v oblasti sietí ďalšej 
generácie, ako aj nižších trhov 
elektronickej komunikácie. Cieľom je 
všetkým účastníkom trhu poskytnúť tie 
správne stimuly na inovácie a investície 
do nových prístupových sietí a nižších 
trhov.

Or. en

Odôvodnenie

Nový režim prístupu do sietí NGA musí byť odlišný od statických prístupov, ktorými sa 
zabezpečoval prístup do existujúcich zdedených sietí, musia sa však jeho prostredníctvom 
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zaviesť nové dynamické prvky s cieľom poskytnúť stimuly na inovácie a investície nielen v 
prístupových sieťach ďalšej generácie, ale aj na nižších trhoch. Medzinárodná 
konkurencieschopnosť Európy vo vzťahu k iným svetovým ekonomikám na nových nižších 
trhoch závisí od schopnosti pritiahnuť  do sietí ďalšej generácie investície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Požiadavka, aby vnútroštátne 
regulačné orgány vykonávali reguláciu 
z technologického hľadiska čo 
najneutrálnejšie nie je prekážkou 
odlišného prístupu k regulácii 
existujúcich sietí na báze medi 
a novovybudovaných sietí, ako sú 
vysokorýchlostné prístupové siete na báze 
vlákien. Asymetrická regulácia cien 
a prístupu typu ex-ante sa vzťahuje na 
vlastníctvo konkrétnych technických aktív 
a nemala by sa automaticky rozširovať na 
nové alebo ešte nevybudované siete, ktoré 
už nie sú založené na prvkoch 
„zdedených“ od bývalého monopolu.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné upresniť, že na základe koncepcie technologickej neutrality sa v trhových 
analýzach a následných opravných prostriedkoch, ak také sú, musí rozlišovať medzi aktívami 
zníženej hodnoty zdedenými od bývalého monopolu a aktívami, ktoré sa ešte len vybudujú v 
liberalizovanom a konkurenčnom prostredí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Na dosiahnutie cieľov lisabonského 
programu a zvýšenie investícií 
do prístupových sietí ďalšej generácie 
v prospech európskych spotrebiteľov 
a medzinárodnej konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu je potrebný nový 
regulačný rámec pre prístup k sieťam 
ďalšej generácie. Cieľom nového 
právneho rámca je poskytnúť investičné 
podnety v oblasti investícií do sietí ďalšej 
generácie a súčasne pozitívne ovplyvniť 
hospodársku súťaž tým, že sa umožní 
prístup k tým sieťam, v prípade ktorých 
hospodárska súťaž v oblasti 
infraštruktúry nie je možná. Keďže trhová 
sila novo vznikajúcich trhov sa dá ťažko 
vymedziť, regulačný rámec sa zameriava 
v článku 12 ods. 3 na prístupové siete 
ďalšej generácie a v článku 13 ods. 4 a 6 
na prístup k novej infraštruktúre a nie 
na značnú trhovú silu nadväzujúcich 
trhov. Táto koncepcia odráža dynamický 
vývoj trhu a možnosti vstupu na trh 
v oblasti elektronických komunikačných 
sietí. V dôsledku toho musí regulačný 
rámec pre prístupové siete zavádzať 
rovnako dynamické prvky a podporovať 
vývoj trhu tým, že pre všetkých účastníkov 
trhu vytvára vhodné podnety pre inovácie 
a investície v rámci nových prístupových 
sietí, ako aj nových sekundárnych trhov.

Or. de

Odôvodnenie

V oblasti nových prístupových sietí neexistujú celonárodné siete. Tieto siete sa musia 
v budúcnosti vybudovať, aby regulačný rámec mohol poskytovať podnety na ich rozvoj. 
Regulácia by preto mala umožniť rozdelenie rizika medzi investorov a subjekty usilujúce sa 
o prístup a zároveň by mala zachovať možnosť prístupu k sieťam.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4b) Smernice by mali prioritne 
upravovať inovácie a poskytnúť 
podmienky pre včasné a konkurenčné 
uvedenie do prevádzky 
vysokorýchlostných sietí novej generácie, 
ktoré by dokázali uspokojiť dopyt 
budúcich zákazníkov po širšom 
prenosovom pásme a väčšom počte 
služieb, a tým zabezpečiť, že občania EÚ 
budú naďalej plnou súčasťou globálnej 
informačnej spoločnosti. Preto je potrebné 
pri uplatňovaní regulačných postupov 
rozlišovať medzi zdedenými a novými 
sieťami a zabrániť tým uloženiu 
nevhodných regulačných povinností tým 
podnikom, ktoré poskytujú nové služby 
a/alebo siete, ako sú napr. 
vysokorýchlostné prístupové siete na báze 
vlákien, ktoré si vyžadujú významné 
investície a pri ktorých je veľmi neistá 
miera dopytu, najmä v oblastiach výskytu 
konkurenčných platforiem. Nový 
regulačný prístup v oblasti prístupu k 
sieťam NGA by mal poskytnúť stimuly na 
investovanie do sietí NGA a zároveň 
podporiť hospodársku súťaž poskytnutím 
prístupu k sieťam, kde nie je reálna 
hospodárska súťaž v oblasti 
infraštruktúry. Je to prejavom 
prebiehajúceho dynamického vývoja 
nových príležitostí prístupu v oblasti 
elektronických komunikácií a potreby 
stabilných regulačných podmienok pre 
investičné rozhodnutia s cieľom 
poskytnúť všetkým subjektom na trhu 
stimuly pre inovácie a investovanie do 
nových prístupových sietí a na nové nižšie 
trhy.
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Or. en

Odôvodnenie

Veľkou politickou výzvou v sektore elektronických komunikácií je zabezpečiť včasný prílev 
investícií do vysokorýchlostných prístupových sietí novej generácie. Regulačný režim sa musí 
upraviť, aby poskytoval pre tieto investície stimuly, ako aj regulačnú istotu. V rámci regulácie 
sa musí uprednostňovať maximálna konkurencia v oblasti infraštruktúry a jej súčasťou musí 
byť slušná miera deľby rizika medzi investorom a subjektom zaujímajúcim sa o prístup, aby sa 
podporili investície a zároveň sa zabezpečil prístup v tých oblastiach, kde sa nemôže rozvinúť 
hospodárska súťaž v oblasti infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4b) Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom 
zariadení a koncových 
telekomunikačných zariadeniach a o 
vzájomnom uznávaní ich zhody, je 
potrebné upresniť využívanie určitých 
aspektov koncových zariadení pokiaľ ide 
o prístup zdravotne postihnutých 
koncových používateľov, s cieľom 
zabezpečiť interoperabilitu medzi 
koncovými zariadeniami a sieťami 
a službami elektronických komunikácií.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa nezabezpečí zdravotne postihnutým osobám prístup ku koncovým zariadeniam, nebudú 
mať potom prístup ani k sieťam a službám elektronických komunikácií. Z tohto dôvodu je v 
záujme zabezpečenia interoperability potrebné jasne uviesť druh koncového zariadenia, ktoré 
zabezpečuje prístup zdravotne postihnutým osobám.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Anni Podimata

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) V oznámení s názvom Preklenutie 
širokopásmových rozdielov z 20. marca 
2006 Európska komisia uznala, že z 
pohľadu územia existuje v Európe veľká 
priepasť pokiaľ ide o prístup k 
vysokorýchlostným širokopásmovým 
službám. Napriek celkovému nárastu 
širokopásmového pripojenia obmedzujú 
prístup v rozličných regiónoch vysoké 
náklady vyvolané nízkou hustotou 
osídlenia a odľahlosťou. Obchodné 
stimuly na investovanie do zavádzania 
širokopásmového pripojenia v týchto 
oblastiach sa často ukazujú ako 
nedostatočné a preto je potrebný 
kombinovaný politický a trhový prístup.

Or. en

Odôvodnenie

Regulačný rámec by mal zohľadňovať aj potrebu odstraňovať regionálne rozdiely v oblati 
rozvoja. Mal by sa zdôrazniť osobitný význam zavádzania širokopásmového pripojenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Nikolaos Vakalis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) V oznámení s názvom Preklenutie 
širokopásmových rozdielov z 20. marca 
2006 Európska komisia uznala, že z 
pohľadu územia existuje v Európe veľká 
priepasť pokiaľ ide o prístup k 
vysokorýchlostným širokopásmovým 
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službám. Napriek celkovému nárastu 
širokopásmového pripojenia obmedzujú 
prístup v rozličných regiónoch vysoké 
náklady vyvolané nízkou hustotou 
osídlenia a odľahlosťou. Obchodné 
stimuly na investovanie do zavádzania 
širokopásmového pripojenia v týchto 
oblastiach sa často javia ako 
nedostatočné. Na druhej strane je však 
pozitívom to, že technologické inovácie 
znižujú náklady na jeho zavádzanie. S 
cieľom zabezpečiť investovanie do nových 
technológií v zaostalých regiónoch by 
mala byť regulácia v oblasti 
elektronických komunikácií v súlade s 
ostatnými prijatými politickými 
opatreniami, ako napríklad politikou 
štátnej pomoci, štrukturálnymi fondmi 
alebo širšie zameranými cieľmi 
priemyselnej politiky.

Or. en

Odôvodnenie

Regulačný rámec by mal zohľadňovať aj potrebu odstraňovať regionálne rozdiely v oblati 
rozvoja. Mal by sa zdôrazniť osobitný význam zavádzania širokopásmového pripojenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Nikolaos Vakalis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) Činnosti vnútroštátnych regulačných 
orgánov a Európskej komisie vykonávané 
v súlade s rámcom pre elektronické 
komunikácie prispievajú k plneniu cieľov 
širších politík v oblasti 
konkurencieschopnosti a inovácií, 
kultúry, zamestnania, životného 
prostredia, sociálnej a regionálnej 
súdržnosti a územného plánovania.
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Or. en

Odôvodnenie

Regulačný rámec by mal zohľadňovať tiež potrebu odstrániť regionálne rozdiely v rozvojovej 
a všeobecnej priemyselnej politike s cieľom zvýšiť úroveň inovácií a konkurencieschopnosti 
prostredníctvom vyšších investícií vo všetkých regiónoch EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Anni Podimata

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) Činnosti vnútroštátnych regulačných 
orgánov a Európskej komisie vykonávané 
v súlade s rámcom pre elektronické 
komunikácie prispievajú k realizácii 
širších politík v oblasti verejnej politiky 
a jej cieľov, kultúry, zamestnania, 
životného prostredia, sociálnej súdržnosti, 
regionálneho rozvoja a územného 
plánovania.

Or. en

Odôvodnenie

Regulačný rámec by mal zohľadňovať tiež potrebu odstrániť regionálne rozdiely v oblasti 
rozvoja s cieľom zvýšiť úroveň inovácií a investícii vo všetkých regiónoch EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Komisia by pri prijímaní rozhodnutí 
na základe tejto smernice prostredníctvom 
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využitia účinných konzultácií 
zabezpečujúcich transparentnosť 
a proporcionalitu mala brať do úvahy 
názory vnútroštátnych regulačných 
orgánov a strán zainteresovaných v tomto 
odvetví. Komisia by mala vydať podrobné 
konzultačné dokumenty vysvetľujúce 
rozličné posudzované postupy a 
zainteresované strany musia mať dostatok 
času na odpoveď. Po posúdení odpovedí a 
po uskutočnení relevantných konzultácií 
by Komisia mala predložiť stanovisko s 
dôvodmi konečného rozhodnutia, 
v ktorom uvedie aj to, ako sa zohľadnili 
názory tých strán, ktoré poskytli odpovede.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby boli v rozhodnutiach na úrovni Spoločenstva zohľadnené názory 
vnútroštátnych regulačných orgánov a strán zainteresovaných v príslušnom odvetví, pričom 
tieto rozhodnutia musia byť transparentné a primerané výsledku, ktorý sa má dosiahnuť. Na 
to je potrebné v plnom rozsahu uskutočniť účinné konzultácie s vnútroštátnymi regulačnými 
orgánmi a zainteresovanými stranami z tohto odvetvia.

Odkaz na Komisiu je možné nahradiť odkazom na ERG; pozri odôvodnenie k PDN k 
odôvodneniu (3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Fiona Hall

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Cieľom je postupne znižovať 
množstvo pravidiel ex ante špecifických 
pre toto odvetvie zároveň s rastom 
hospodárskej súťaže na trhoch, aby 
elektronické komunikácie po istom čase 
upravovalo už len právo v oblasti 
hospodárskej súťaže. Môže sa ľahko stať, 
že hospodárska súťaž sa na jednotlivých 
trhoch a v rozličných oblastiach členských 
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štátov bude rozvíjať rôznym tempom. Aby 
zabezpečili primeranosť regulácie 
a prispôsobili ju meniacim sa 
podmienkam hospodárskej súťaže, od 
vnútroštátnych regulačných orgánov sa 
očakáva, že a) vymedzia trhy na nižšej ako 
vnútroštátnej úrovni a/alebo b) zrušia 
regulačné povinnosti na trhoch a/alebo 
v geografických oblastiach, kde existuje 
skutočná hospodárska súťaž v oblasti 
infraštruktúry, aj napriek tomu, že nie sú 
vymedzené ako samostatné trhy. 
Vnútroštátne regulačné orgány by mali 
mať tiež možnosť požadovať spoločné 
využívanie sieťových zložiek 
a pridružených zariadení s cieľom 
uľahčiť vytváranie sietí vrátane 
zriaďovania optických káblových 
prístupových sietí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Regulácia ex-ante špecifická pre 
tento sektor bola zavedená s cieľom 
umožniť prechod od bývalých monopolov 
ku konkurenčným trhom pre elektronické 
komunikačné siete a služby. V čase keď 
etablované podniky kontrolovali prístup 
do monopolistických sietí bola regulácia 
ex-ante odôvodnená v prípadoch, kedy na 
riešenie problémov nepostačovalo 
samotné právo v oblasti hospodárskej 
súťaže. V podmienkach investovania do 
nových sietí – káblových sietí a sietí 
ďalšej generácie – už právne predpisy ex-
ante nebudú také opodstatnené. 
V prípade, ak majú záujemcovia o prístup 
možnosť výberu medzi dvomi alebo 
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viacerými prístupovými sieťami, právne 
predpisy ex-ante prestávajú byť 
opodstatnené. Princíp postupného 
upúšťania od tohto druhu legislatívy by sa 
už nemal zameriavať na účinnú
hospodársku súťaž na nižších trhoch pre 
trhy služieb elektronickej komunikácie, 
ale na existenciu hospodárskej súťaže v 
oblasti infraštruktúry (test infraštruktúry). 
Ak test infraštruktúry preukáže existenciu 
hospodárskej súťaže, regulácia ex-ante 
špecifická pre tento sektor by sa nemala 
ďalej uplatňovať a mali by sa uplatňovať 
jedine právne predpisy Spoločenstva v 
oblasti hospodárskej súťaže a rovnaké 
vnútroštátne právne predpisy bez využitia 
testu troch kritérií zameraného na 
hospodársku súťaž na nižších trhoch a 
výber medzi reguláciou ex-ante a právom 
v oblasti hospodárskej súťaže. Test 
infraštruktúry by mal mať platnosť nielen 
na vnútroštátnych trhoch, ale aj na trhoch 
nižšej ako vnútroštátnej úrovne v tých 
geografických oblastiach, v ktorých je 
reálna možnosť vzniku hospodárskej 
súťaže v oblasti infraštruktúry. Národné 
regulačné orgány by mali vymedziť takéto 
geografické trhy na nižšej ako 
vnútroštátnej úrovni a zohľadniť pritom 
realizovateľnosť hospodárskej súťaže 
v oblasti sietí z ekonomického hľadiska.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď dohoda o dočasnom charaktere sektorovo špecifickej regulácie ex-ante platí od 
začiatku, samotný proces upúšťania od jej uplatňovania prebieha mimoriadne pomaly a 
opatrne. Vzhľadom na nové výzvy, ktoré prinášajú možnosti prístupových sietí novej 
generácie, sa princíp upúšťania od príslušnej legislatívy musí prepracovať. V prípade 
existencie hospodárskej súťaže medzi najmenej dvomi alternatívnymi prístupovými sieťami, či 
už na vnútroštátnej alebo nižšej ako vnútroštátnej či regionálnej úrovni,už nie je sektorovo 
špecifická regulácia ex-ante ďalej potrebná.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10b) Keďže súčasný režim prístupu do 
existujúcich zdedených sietí sa zameriava 
na prechod od monopolistických nižších 
trhov k trhom, na ktorých existuje 
skutočná hospodárska súťaž, a sčasti tiež 
na podporu hospodárskej súťaže 
založenej na infraštruktúre, potrebný je 
nový režim prístupu do prístupových sietí 
ďalšej generácie (siete NGA). Takéto siete 
vzniknú len v prípade ochoty investorov 
vykonať riskantné investície. Riziká 
v tomto prípade vyplývajú z neistoty 
pokiaľ ide o to čomu dajú spotrebitelia 
prednosť a či budú ochotní platiť vyššie 
ceny za nové inovatívne výrobky. Vplyv na 
toto riziko má navyše aj režim prístupu do 
NGA sietí. Preto je potrebné zaviesť nový 
režim prístupu do sietí NGA, ktorý bude 
poskytovať stimuly na investovanie do 
nových sietí. Nové regulačné prostredie 
pre takéto siete musí byť predvídateľné 
a udržateľné. Malo by podporovať 
hospodársku súťaž v oblasti 
infraštruktúry, umožniť vznik 
konkurenčných výhod z investícií do 
infraštruktúry a poskytnúť záujemcom 
alternatívy v oblasti prístupu a tým 
rozšíriť výber a zlepšiť služby pre 
spotrebiteľov.

Or. en

Odôvodnenie

Ak by sa režim prístupu vytvorený pre existujúce zdedené siete použil bezo zmien aj v prípade 
prístupu do sietí NGA, oslabili by sa tým stimuly na investovanie do takýchto nových sietí. 
Nový režim prístupu do NGA by mal poskytnúť možnosti prístupu bez toho, aby to malo vplyv 
na investičné stimuly. Záujemcovia o prístup by mali mať povinnosť zvoliť si medzi 
možnosťami, ktoré zahŕňajú rozdelenie rizika a možnosťami so špecifickými prémiami za 
riziko.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Mechanizmus Spoločenstva, ktorý 
umožňuje Komisii požadovať od 
vnútroštátnych regulačných orgánov, aby 
zrušili plánované opatrenia týkajúce sa 
definovania trhu a určenia 
prevádzkovateľov, ktorí majú značnú 
trhovú silu, významne prispel k 
jednotnému prístupu k identifikácii 
okolností, za ktorých sa môže uplatňovať 
regulovanie ex-ante a prevádzkovateľov 
takto regulovať. Neexistuje však 
rovnocenný mechanizmus na 
uplatňovanie nápravných opatrení. 
Monitorovanie trhu Komisiou, a najmä 
skúsenosti s postupom podľa článku 7 
rámcovej smernice ukazujú, že 
nejednotnosť v uplatňovaní nápravných 
opatrení vnútroštátnymi regulačnými 
orgánmi i v prípade podobných 
podmienok na trhu oslabujú vnútorný trh 
elektronických komunikácií, 
nezabezpečujú podmienky na základe 
rovnosti pre prevádzkovateľov usadených 
v rôznych členských štátoch a bránia 
spotrebiteľom vo využívaní výhod 
cezhraničnej hospodárskej súťaže a 
služieb. Komisii by sa preto mali dať 
právomoci požadovať od vnútroštátnych 
regulačných orgánov, aby zrušili návrhy 
opatrení z dôvodov nápravných opatrení, 
ktoré si tieto orgány zvolili. V záujme 
zabezpečenia jednotného uplatňovania 
regulačného rámca v Spoločenstve by 
Komisia mala pred prijatím svojho 
rozhodnutia konzultovať túto vec s 
úradom.

(11) Mechanizmus Spoločenstva, ktorý 
umožňuje Komisii požadovať od 
vnútroštátnych regulačných orgánov, aby 
zrušili plánované opatrenia týkajúce sa 
definovania trhu a určenia 
prevádzkovateľov, ktorí majú značnú 
trhovú silu, významne prispel k 
jednotnému prístupu k identifikácii 
okolností, za ktorých sa môže uplatňovať 
regulovanie ex-ante a prevádzkovateľov 
takto regulovať.

Or. en
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Odôvodnenie

Rozširovanie právomocí Komisie v oblasti nápravných opatrení ide priďaleko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Vnútroštátne komunikačné trhy sa 
budú v rámci Európskej únie naďalej 
líšiť; kompetencie a znalosti 
vnútroštátnych regulačných orgánov 
a OETR majú nezastupiteľný význam pre 
budovanie konkurencieschopného 
ekosystému v oblasti komunikačných 
trhov v Európe a služieb, pričom sa berú 
do úvahy vnútroštátne a regionálne 
rozdiely a rešpektujú sa požiadavky 
subsidiarity;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Podobne, vzhľadom na potrebu 
predísť regulačnému vákuu v odvetví 
charakterizovanom rýchlo sa meniacou 
povahou, keby prijatie opätovne 
notifikovaného návrhu opatrenia predsa 
len vytvorilo prekážku pre spoločný trh, 
alebo bolo nezlučiteľné s právnymi 
predpismi Spoločenstva, Komisia by, po 
konzultácii s úradom, mala mať možnosť 
požadovať od príslušného vnútroštátneho 
regulačného orgánu, aby v rámci 

(13) V preskúmaní by sa mala zohľadniť 
analýza ekonomického trhu podľa 
metodiky pre právne predpisy v oblasti 
hospodárskej súťaže. Cieľom je postupné 
zredukovanie pravidiel špecifických pre 
tento sektor s postupujúcim rozvojom 
hospodárskej súťaže na trhu. Právne 
predpisy ex-ante však môžu byť naďalej 
potrebné vzhľadom na nové prekážky 
vstupu na trh, ktoré prinesie vývoj 
technológií. Môže sa ľahko stať, že 
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stanovenej lehoty uložil osobitné 
nápravné opatrenie.

hospodárska súťaž sa v jednotlivých 
segmentoch trhu a v rozličných oblastiach 
v rámci členských štátov bude vyvíjať 
rôznym tempom. Aby zabezpečili 
primeranosť právnej úpravy a prispôsobili 
ju rôznym podmienkam hospodárskej 
súťaže, vnútroštátne regulačné orgány by 
mali odstrániť regulačné povinnosti na 
tých trhoch a/alebo v tých geografických 
oblastiach, kde existuje skutočná 
hospodárska súťaž v oblasti 
infraštruktúry, alebo sa takáto 
potenciálne očakáva, aj napriek tomu, že 
tieto nie sú vymedzené ako samostatné 
trhy. Aby sa zabezpečilo spravodlivé a 
podobné zaobchádzanie s trhovými 
subjektami, ktoré sa v rôznych členských
štátoch nachádzajú v podobnej situácii, 
Komisia by mala v spolupráci s OETR 
zabezpečiť harmonizované a konzistentné 
uplatňovanie ustanovení tejto smernice. 
Vnútroštátne regulačné orgány a 
vnútroštátne orgány poverené 
implementáciou práva v oblasti 
hospodárskej súťaže by mali v prípade 
potreby koordinovať svoje kroky pri 
zabezpečovaní uplatnenia najvhodnejších 
nápravných opatrení. Spoločenstvo a jeho 
členské štáty prijali záväzky týkajúce sa 
prepájania telekomunikačných sietí v 
rámci dohody Svetovej obchodnej 
organizácie o základných 
telekomunikáciách a aj tieto záväzky sa 
musia dodržiavať.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie rieši osobitné problémy týkajúce sa rôzneho tempa rozvoja trhov na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Aby sa zabezpečil harmonizovaný a konzistentný prístup 
v rôznych členských štátoch, vytvára sa mechanizmus, ktorý umožňuje spoluprácu 
vnútroštátnych regulačných orgánov, vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž, 
Komisie a OETR. Ďalej sa musia brať do úvahy záväzky vo vzťahu k Svetovej obchodnej 
organizácii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Úlohou členských štátov je 
podporovať systémy spolupráce medzi 
zainteresovanými stranami s cieľom 
napomôcť dobrému fungovaniu 
elektronických služieb a dosiahnuť 
vysokú úroveň dôvery užívateľov. 
Predovšetkým treba motivovať podniky, 
ktoré poskytujú elektronické 
komunikačné siete a/alebo služby, 
a ďalšie zainteresované strany, aby 
spolupracovali na presadzovaní 
zákonného obsahu a na ochrane 
elektronického obsahu. Takáto 
spolupráca by sa mohla konkretizovať 
mimo regulačného rámca a bez toho, aby 
bol dotknutý tento rámec, napríklad 
vypracovaním kódexov správania, ktoré 
by sa prerokovali a dohodli 
medzi zainteresovanými stranami. Zásada 
takýchto kódexov je už uvedená 
v mnohých nástrojoch Spoločenstva, 
napríklad v smernici o elektronickom 
obchode (smernica 2000/31/ES, článok 
16), v smernici o právach duševného 
vlastníctva (smernica 2004/48/ES, článok 
17) alebo v smernici o ochrane osobných 
údajov (smernica 95/46/ES, článok 27). 
Takáto spolupráca medzi 
zainteresovanými stranami je základným 
prvkom na podporu elektronického 
obsahu, najmä európskeho kultúrneho 
obsahu, a na odhalenie potenciálu 
informačnej spoločnosti. 

Or. fr

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie zdôrazňuje potrebu napomáhať dobrú spoluprácu medzi zainteresovanými 



PE407.629v01-00 38/108 AM\725135SK.doc

SK

stranami v záujme presadzovania elektronického obsahu a odhalenia potenciálu informačnej 
spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Koncoví spotrebitelia, ktorí bez 
ohľadu na typ a veľkosť vyvinú alebo 
kúpia softvérové aplikácie, softvérové 
aplikácie vsadené do hardvérových 
zariadení alebo klasický hardvér a použijú 
ich bez zásahu externého poskytovateľa 
hlasových služieb na hlasový prenos, aby 
umožnili hlasovú komunikáciu v rámci 
podniku alebo verejnej správy, v uzavretej 
skupine používateľov alebo vo verejnej 
sfére, s kýmkoľvek s kým softvér alebo 
hardvér umožňuje hlasovú komunikáciu, 
koncoví používatelia v takomto prípade 
poskytujú hlasovú komunikáciu sami a k 
žiadnemu poskytovaniu elektronických 
komunikačných služieb neprichádza. 
Tento prípad nastáva aj vtedy, ak: podnik 
alebo verejná správa poskytujú sami 
jednu alebo viaceré ústredne pre tradičné 
hlasové siete alebo pre koncových 
používateľov vrátane jednotlivcov 
využívajúcich internet na účely 
vzájomného kontaktu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN upresňuje, že predmetom článku 2c) rámcovej smernice EÚ 2002/21/EC nie je 
samoposkytovanie služieb a že poskytovanie hlasového prenosu cez internet (VoIP) týmto 
spôsobom napríklad obchodnou spoločnosťou na jej vlastné účely bez využitia poskytovateľa 
služieb nie je elektronickou komunikačnou službou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Rádiové frekvencie by sa mali
považovať za vzácny verejný zdroj, ktorý 
má dôležitú hodnotu pre verejnosť i trhovú
hodnotu. Je preto vo verejnom záujme, aby 
sa toto spektrum spravovalo z 
ekonomického, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska čo 
najefektívnejšie a najúčinnejšie a aby sa 
prekážky pre jeho efektívne využívanie 
postupne odstraňovali.

(16) Rádiové frekvencie sú majetkom 
členských štátov. Zabezpečovanie správy 
rádiových frekvencií patrí do kompetencie 
členských štátov. Mali by sa považovať za 
vzácny verejný zdroj, ktorý má dôležitú 
hodnotu pre verejnosť i ekonomickú
hodnotu. Je preto vo verejnom záujme, aby 
sa toto spektrum spravovalo zo sociálneho, 
kultúrneho, ekonomického a 
environmentálneho hľadiska čo 
najefektívnejšie a najúčinnejšie a aby sa 
prekážky pre jeho efektívne využívanie 
postupne odstraňovali.

Or. en

Odôvodnenie

Rádiové spektrum je nepochybne vzácnym zdrojom. Malo by patriť členským štátom.  O jeho 
ekonomickej a sociálnej hodnote by sa malo uvažovať z toho hľadiska a vyvážene, aby bola 
možná jeho účinná správa .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Rádiové frekvencie by sa mali
považovať za vzácny verejný zdroj, ktorý 
má dôležitú hodnotu pre verejnosť i trhovú
hodnotu. Je preto vo verejnom záujme, aby 
sa toto spektrum spravovalo z
ekonomického, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska čo 
najefektívnejšie a najúčinnejšie a aby sa 

(16) Rádiové frekvencie sú majetkom 
členských štátov. Mali by sa považovať za 
vzácny verejný zdroj, ktorý má dôležitú 
hodnotu pre verejnosť i ekonomickú
hodnotu. Je preto vo verejnom záujme, aby 
sa toto spektrum spravovalo zo sociálneho,
kultúrneho, ekonomického a 
environmentálneho hľadiska čo 
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prekážky pre jeho efektívne využívanie 
postupne odstraňovali.

najefektívnejšie a najúčinnejšie a aby sa 
prekážky pre jeho efektívne využívanie 
postupne odstraňovali.

Or. en

Odôvodnenie

Rádiové spektrum je nepochybne vzácnym verejným zdrojom. Je potrebné spresniť pôvodnú 
zodpovednosť členských štátov za rádiové spektrum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Rádiové frekvencie by sa mali
považovať za vzácny verejný zdroj, ktorý 
má dôležitú hodnotu pre verejnosť i trhovú
hodnotu. Je preto vo verejnom záujme, aby 
sa toto spektrum spravovalo z
ekonomického, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska čo 
najefektívnejšie a najúčinnejšie a aby sa 
prekážky pre jeho efektívne využívanie 
postupne odstraňovali.

(16) Rádiové frekvencie sú majetkom 
členských štátov. Mali by sa považovať za 
vzácny verejný zdroj, ktorý má dôležitú 
hodnotu pre verejnosť i ekonomickú
hodnotu. Je preto vo verejnom záujme, aby 
sa toto spektrum spravovalo zo sociálneho,
kultúrneho, ekonomického a 
environmentálneho hľadiska čo 
najefektívnejšie a najúčinnejšie a aby sa 
prekážky pre jeho efektívne využívanie 
postupne odstraňovali.

Or. en

Odôvodnenie

Rádiové spektrum je nepochybne vzácnym verejným zdrojom. Je potrebné spresniť pôvodnú 
zodpovednosť členských štátov za rádiové spektrum.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Rádiové frekvencie by sa mali 
považovať za vzácny verejný zdroj, ktorý 
má dôležitú hodnotu pre verejnosť i trhovú 
hodnotu. Je preto vo verejnom záujme, aby 
sa toto spektrum spravovalo z 
ekonomického, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska čo 
najefektívnejšie a najúčinnejšie a aby sa 
prekážky pre jeho efektívne využívanie 
postupne odstraňovali.

(16) Rádiové frekvencie by sa mali 
považovať za vzácny verejný zdroj, ktorý 
má dôležitú hodnotu pre verejnosť i trhovú 
hodnotu. Je preto vo verejnom záujme, aby 
sa toto spektrum spravovalo z 
ekonomického, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska 
a s prihliadnutím na  kultúrne ciele 
a ciele plurality médií čo najefektívnejšie a 
najúčinnejšie a aby sa prekážky pre jeho 
efektívne využívanie postupne 
odstraňovali.

Or. de

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby správa frekvencií aj v budúcnosti brala do úvahy hľadiská kultúry 
a plurality médií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Správa rádiových frekvencií by sa 
mala vykonávať tak, aby sa predišlo 
škodlivému rušeniu. Základný pojem 
škodlivé rušenie by sa mal preto správne 
definovať, aby sa zabezpečilo, že regulačné 
zasahovanie sa obmedzí na rozsah 
nevyhnutný na predchádzanie takémuto 
rušeniu.

(17) Správa rádiových frekvencií by sa 
mala vykonávať tak, aby sa predišlo 
škodlivému rušeniu. Základný pojem 
škodlivé rušenie by sa mal preto správne 
definovať s prihliadnutím na existujúce 
medzinárodne alebo regionálne 
dohodnuté plány prideľovania frekvencií,
aby sa zabezpečilo, že regulačné 
zasahovanie sa obmedzí na rozsah 
nevyhnutný na predchádzanie takémuto 
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rušeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s článkom 2(s) smernice 2002/21/ES. Problémy škodlivého rušenia sú jedným z 
hlavných dôvodov potreby existencie národných, regionálnych a medzinárodných plánov 
prideľovania frekvencií. Keďže frekvencie nie sú obmedzené na geografické oblasti 
a prechádzajú cez hranice EÚ, musia sa dodržiavať medzinárodné a regionálne záväzné 
dohody o predchádzaní rušenia a zmierňovaní jeho účinkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Aj keď správa frekvenčného spektra 
zostáva v kompetencii členských štátov, 
koordinácia na úrovni Spoločenstva môže 
používateľom spektra zabezpečiť plné 
využitie všetkých výhod vnútorného trhu 
a účinnú obranu záujmov EÚ na celom 
svete.

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačný prístup k spektru na úrovni EÚ môže s prihliadnutím na subsidiaritu umožniť 
značné úspory z rozsahu a znásobenie hodnôt.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Gunnar Hökmark

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Aj keď správa frekvenčného spektra 
zostáva v kompetencii členských štátov, 
koordinácia a prípadne harmonizácia na 
úrovni Spoločenstva môže používateľom 
spektra zabezpečiť plné využitie všetkých 
výhod vnútorného trhu a účinnú obranu 
záujmov EÚ na celom svete.

Or. en

Odôvodnenie

Harmonizácia na úrovni EÚ môže byť užitočná, ale predstavuje len jeden zo spôsobov plného 
využitia výhod vnútorného trhu a zabezpečenia účinnej obrany záujmov EÚ na celom svete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Mary Honeyball

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Aj keď správa frekvenčného spektra 
zostáva v kompetencii členských štátov, 
koordinácia a prípadne harmonizácia na 
úrovni Spoločenstva môže používateľom 
spektra zabezpečiť plné využitie všetkých 
výhod vnútorného trhu a účinnú obranu 
záujmov EÚ na celom svete.

Or. en

Odôvodnenie

Harmonizácia na úrovni Spoločenstva môže byť užitočná. Prínosy pre vnútorný trh však môžu 
pomôcť priniesť aj iné metódy, napr. technologické inovácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Odporúča v roku 2010 zorganizovať 
z iniciatívy členských štátov samit 
o spektre, ktorého by sa mali zúčastniť aj 
Európsky parlament, Európska komisia 
a všetky zainteresované strany. Výsledkom 
samitu by malo byť vyjasnenie otázok v 
týchto oblastiach:
a) väčší súlad európskych politík spektra 
vo všeobecnosti;
b) uvoľnenie spektra pre nové 
komunikačné služby po uskutočnení 
prechodu na digitálne vysielanie;
c) spresnenie týkajúce sa problémov 
v špecifických oblastiach alebo špecifickej 
šírky frekvenčného pásma počas obdobia 
prechodu.

Or. en

Odôvodnenie

Pretože nájsť spoločné porozumenie medzi všetkými zainteresovanými stranami sa zdá byť 
ťažkou úlohou, samit v roku 2010 by mohol byť ideálnym časovým  priestorom na nájdenie 
konsenzu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pružnosť správy frekvenčného spektra 
a prístupu k spektru by sa mala zvýšiť 
prostredníctvom povolení dodržiavajúcich 

(20) Pružnosť správy frekvenčného spektra 
a prístupu k spektru by sa mala zvýšiť 
prostredníctvom povolení dodržiavajúcich 
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neutralitu technológie a neutralitu služieb, 
aby si jeho užívatelia mohli vyberať 
najlepšie technológie a služby pre dané 
frekvenčné pásmo (ďalej len „zásady 
neutrality technológií a neutrality služieb“).
Administratívne určovanie technológií a 
služieb by sa malo stať výnimkou a malo 
by byť jasne odôvodnené a podrobované 
pravidelnému preskúmavaniu.

neutralitu technológie a neutralitu služieb, 
aby si jeho užívatelia mohli vyberať 
najlepšie technológie a služby pre dané 
frekvenčné pásma, ktoré sú k dispozícii 
pre elektronické komunikačné služby, tak 
ako sú uvedené vo vnútroštátnych 
tabuľkách pre prideľovanie frekvencií a v 
rádiokomunikačných predpisoch 
Medzinárodnej telekomunikačnej únie 
(ITU) (ďalej len „zásady neutrality 
technológií a neutrality služieb“).
Administratívne určovanie technológií a 
služieb by sa malo využívať v prípadoch 
ohrozenia cieľov všeobecného záujmu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zabezpečuje právny súlad s vymedzeným pojmom neutrality služieb podľa článku 
9 ods. 4 rámcovej smernice a je potrebný tiež na účely medzinárodnej koordinovanej správy 
frekvencií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pružnosť správy frekvenčného spektra 
a prístupu k spektru by sa mala zvýšiť 
prostredníctvom povolení dodržiavajúcich 
neutralitu technológie a neutralitu služieb, 
aby si jeho užívatelia mohli vyberať 
najlepšie technológie a služby pre dané 
frekvenčné pásmo (ďalej len „zásady 
neutrality technológií a neutrality služieb“). 
Administratívne určovanie technológií a 
služieb by sa malo stať výnimkou a malo 
by byť jasne odôvodnené a podrobované 
pravidelnému preskúmavaniu.

(20) Pružnosť správy frekvenčného spektra 
a prístupu k spektru by sa mala zvýšiť 
prostredníctvom povolení dodržiavajúcich 
neutralitu technológie a neutralitu služieb, 
aby si jeho užívatelia mohli vyberať 
najlepšie technológie a služby pre dané 
frekvenčné pásma, ktoré sú k dispozícii 
pre elektronické komunikačné služby, tak 
ako sú uvedené vo vnútroštátnych 
tabuľkách pre prideľovanie frekvencií a v 
rádiokomunikačných predpisoch 
Medzinárodnej telekomunikačnej únie 
(ITU) (ďalej len „zásady neutrality 
technológií a neutrality služieb“). 
Administratívne určovanie technológií a 
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služieb by sa malo využívať v prípadoch 
ohrozenia cieľov všeobecného záujmu.

Or. en

Odôvodnenie

PDN je potrebný na zabezpečenie právneho súladu s vymedzeným pojmom neutrality služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Výnimky zo zásady neutrality 
technológií by sa mali udeľovať len 
obmedzenom rozsahu a mali by byť 
odôvodnené potrebou zabrániť škodlivému 
rušeniu, napríklad zavedením emisných 
masiek a hladín výkonu, alebo potrebou 
zabezpečiť ochranu verejného zdravia tým, 
že sa obmedzí vystavenie verejnosti 
pôsobeniu elektromagnetických polí, alebo 
potrebou zabezpečiť správne spoločné 
využívanie frekvenčného spektra najmä v 
prípadoch, keď jeho využívanie podlieha 
len všeobecným povoleniam, alebo keď je 
výslovne nevyhnutné dodržiavať výnimku 
zo zásady neutrality služieb.

(21) Výnimky zo zásady neutrality 
technológií by sa mali udeľovať len 
obmedzenom rozsahu a mali by byť 
odôvodnené potrebou zabrániť škodlivému 
rušeniu, napríklad zavedením emisných 
masiek a hladín výkonu, alebo potrebou 
zabezpečiť ochranu verejného zdravia tým, 
že sa obmedzí vystavenie verejnosti 
pôsobeniu elektromagnetických polí.

Or. en

Odôvodnenie

Koncepcia neutrality technológií môže viesť k využívaniu pozemných, osobitne mobilných, 
technológií v pásmach využívaných na satelitné služby. Takéto využívanie môže neprimerane 
zasahovať do satelitných služieb a nepriaznivo na ne vplývať, ako aj ohroziť existenciu služieb 
a oslabiť vyhliadky v súvislosti s budúcim rozvojom a investovaním do európskeho satelitného 
priemyslu.

V záujme zabezpečenia toho, aby pozemné využívanie nedostalo prednosť pred satelitným 
využívaním alebo doň neprimerane nezasahovalo, je nevyhnutné naďalej sa opierať o účinné 
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technické predpisy, technologicky orientované udeľovanie licencií a objektívne 
nediskriminačné výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Výnimky zo zásady neutrality 
technológií by sa mali udeľovať len 
obmedzenom rozsahu a mali by byť 
odôvodnené potrebou zabrániť škodlivému 
rušeniu, napríklad zavedením emisných 
masiek a hladín výkonu, alebo potrebou 
zabezpečiť ochranu verejného zdravia tým, 
že sa obmedzí vystavenie verejnosti 
pôsobeniu elektromagnetických polí, alebo 
potrebou zabezpečiť správne spoločné 
využívanie frekvenčného spektra najmä v 
prípadoch, keď jeho využívanie podlieha 
len všeobecným povoleniam, alebo keď je 
výslovne nevyhnutné dodržiavať výnimku 
zo zásady neutrality služieb.

(21) Obmedzenia zásady neutrality 
technológií by mali byť primerané a mali 
by byť odôvodnené potrebou zabrániť 
škodlivému rušeniu, napríklad zavedením 
emisných masiek a hladín výkonu, alebo 
potrebou zabezpečiť ochranu verejného 
zdravia tým, že sa obmedzí vystavenie 
verejnosti pôsobeniu elektromagnetických 
polí, alebo potrebou zabezpečiť správne 
spoločné využívanie frekvenčného spektra 
najmä v prípadoch, keď jeho využívanie 
podlieha len všeobecným povoleniam, 
alebo potrebou plniť cieľ všeobecného 
záujmu v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu so znením smernice, ktorá – v prípade neutrality technológií –
odkazuje na „obmedzenia“ a nie na „výnimky“. Obmedzenia by sa nemali obmedzovať 
na výnimku zo zásady neutrality služieb, ale treba, aby plnili ciele všeobecného záujmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Výnimky zo zásady neutrality (21) Obmedzenia zásady neutrality 
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technológií by sa mali udeľovať len 
obmedzenom rozsahu a mali by byť 
odôvodnené potrebou zabrániť škodlivému 
rušeniu, napríklad zavedením emisných 
masiek a hladín výkonu, alebo potrebou 
zabezpečiť ochranu verejného zdravia tým, 
že sa obmedzí vystavenie verejnosti 
pôsobeniu elektromagnetických polí, alebo 
potrebou zabezpečiť správne spoločné 
využívanie frekvenčného spektra najmä v 
prípadoch, keď jeho využívanie podlieha 
len všeobecným povoleniam, alebo keď je 
výslovne nevyhnutné dodržiavať výnimku 
zo zásady neutrality služieb.

technológií by mali byť primerané a mali 
by byť odôvodnené potrebou zabrániť 
škodlivému rušeniu, napríklad zavedením 
emisných masiek a hladín výkonu, alebo 
potrebou zabezpečiť ochranu verejného 
zdravia tým, že sa obmedzí vystavenie 
verejnosti pôsobeniu elektromagnetických 
polí, alebo potrebou zabezpečiť správne 
spoločné využívanie frekvenčného spektra 
najmä v prípadoch, keď jeho využívanie 
podlieha len všeobecným povoleniam, 
alebo potrebou plniť cieľ všeobecného 
záujmu v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu so znením smernice, ktorá – v prípade neutrality technológií –
odkazuje na „obmedzenia“ a nie na „výnimky“. Obmedzenia by sa nemali obmedzovať 
na výnimku zo zásady neutrality služieb, ale treba, aby plnili ciele všeobecného záujmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Na druhej 
strane sa využívanie spektra sa môže 
takisto výslovne určiť na poskytovanie 
konkrétnej služby alebo pomocou 
osobitnej technológie na plnenie jasne 
vymedzených cieľov všeobecného záujmu, 
ako je bezpečnosť života, potreba 
podporovať sociálnu, regionálnu a územnú 
súdržnosť či predchádzanie neúčinnému 
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v nevyhnutných prípadoch 
a v primeranom počte. Tieto ciele by mali 
zahŕňať aj podporu kultúrnej a jazykovej 
rôznorodosti a plurality médií, ako je to 
vymedzené vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva. Až na nevyhnutné prípady, 
ako je ochrana bezpečnosti života, by 
výnimky nemali viesť k výlučnému 
využívaniu určitých služieb, ale mali by 
skôr určovať poradie dôležitosti, aby v tom 
istom pásme mohli spoločne fungovať 
pokiaľ je to možné i ďalšie služby alebo 
technológie. Aby si držiteľ povolenia 
mohol slobodne vybrať ten najúčinnejší 
prostriedok na prenos obsahu služieb 
poskytovaných prostredníctvom rádiových 
frekvencií, nemalo by povolenie na 
používanie rádiových frekvencií tento 
obsah regulovať.

využívaniu spektra. Tieto ciele zahrnujú aj 
podporu cieľov kultúrnej a mediálnej 
politiky, ako sú kultúrna a jazyková 
rôznorodosť a pluralita médií, ako je to 
vymedzené vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva. Až na nevyhnutné prípady, 
ako je ochrana bezpečnosti života, by 
výnimky nemali viesť k výlučnému 
využívaniu určitých služieb, ale mali by 
skôr určovať poradie dôležitosti, aby v tom 
istom pásme mohli spoločne fungovať, 
pokiaľ je to možné, i ďalšie služby alebo 
technológie. 

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uznáva v odôvodnení 5 rámcovej smernice, oddelenie regulácie prenosu a regulácie 
obsahu by nemalo mať vplyv na zohľadnenie ich vzájomného prepojenia najmä s cieľom 
zabezpečenia plurality médií, kultúrnej rozmanitosti a ochrany spotrebiteľa. Preto musí zostať 
pre členské štáty možnosť prepojiť udelenie individuálnych užívacích práv so záväzkami 
týkajúcimi sa poskytovania služieb konkrétneho obsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
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vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v primeranom 
počte. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 
Až na nevyhnutné prípady, ako je ochrana 
bezpečnosti života, by výnimky nemali 
viesť k výlučnému využívaniu určitých 
služieb, ale mali by skôr určovať poradie 
dôležitosti, aby v tom istom pásme mohli 
spoločne fungovať pokiaľ je to možné i 
ďalšie služby alebo technológie. Aby si 
držiteľ povolenia mohol slobodne vybrať 
ten najúčinnejší prostriedok na prenos 
obsahu služieb poskytovaných 
prostredníctvom rádiových frekvencií, 
nemalo by povolenie na používanie 
rádiových frekvencií tento obsah 
regulovať.

vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v primeranom 
počte. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 
Až na nevyhnutné prípady, ako je ochrana 
bezpečnosti života, by výnimky nemali 
viesť k výlučnému využívaniu určitých 
služieb, ale mali by skôr určovať poradie 
dôležitosti, aby v tom istom pásme mohli 
spoločne fungovať pokiaľ je to možné i 
ďalšie služby alebo technológie.

Or. fr

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v odôvodnení 5 rámcovej smernice, oddelenie regulácie prenosu od regulácie 
obsahu nemá brániť zohľadňovaniu existujúcej nadväznosti týchto dvoch prvkov 
predovšetkým v záujme zabezpečenia plurality médií, kultúrnej rozmanitosti a ochrany 
spotrebiteľa. Členským štátom sa teda musí ponechať možnosť spájať udeľovanie 
individuálnych užívacích práv s povinnosťami týkajúcimi sa ponuky obsahu konkrétnych 
služieb.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Dominique Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v primeranom 
počte. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 
Až na nevyhnutné prípady, ako je ochrana 
bezpečnosti života, by výnimky nemali 
viesť k výlučnému využívaniu určitých 
služieb, ale mali by skôr určovať poradie 
dôležitosti, aby v tom istom pásme mohli 
spoločne fungovať pokiaľ je to možné i 
ďalšie služby alebo technológie. Aby si 
držiteľ povolenia mohol slobodne vybrať 
ten najúčinnejší prostriedok na prenos 
obsahu služieb poskytovaných 
prostredníctvom rádiových frekvencií, 
nemalo by povolenie na používanie 
rádiových frekvencií tento obsah 
regulovať.

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v primeranom 
počte. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 
Až na nevyhnutné prípady, ako je ochrana 
bezpečnosti života, by výnimky nemali 
viesť k výlučnému využívaniu určitých 
služieb, ale mali by skôr určovať poradie 
dôležitosti, aby v tom istom pásme mohli 
spoločne fungovať pokiaľ je to možné i 
ďalšie služby alebo technológie.

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uznáva v odôvodnení 5 rámcovej smernice, oddelenie regulácie prenosu a regulácie 
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obsahu by nemalo mať vplyv na zohľadnenie ich vzájomného prepojenia najmä s cieľom 
zabezpečenia plurality médií, kultúrnej rozmanitosti a ochrany spotrebiteľa. Preto musí zostať 
pre členské štáty možnosť prepojiť udelenie individuálnych užívacích práv so záväzkami 
týkajúcimi sa poskytovania služieb konkrétneho obsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v 
primeranom počte. Tieto ciele by mali 
zahŕňať aj podporu kultúrnej a jazykovej 
rôznorodosti a plurality médií, ako je to 
vymedzené vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva. Až na nevyhnutné prípady, 
ako je ochrana bezpečnosti života, by 
výnimky nemali viesť k výlučnému 
využívaniu určitých služieb, ale mali by 
skôr určovať poradie dôležitosti, aby v tom 
istom pásme mohli spoločne fungovať 
pokiaľ je to možné i ďalšie služby alebo 
technológie. Aby si držiteľ povolenia 
mohol slobodne vybrať ten najúčinnejší 
prostriedok na prenos obsahu služieb 
poskytovaných prostredníctvom rádiových 
frekvencií, nemalo by povolenie na 
používanie rádiových frekvencií tento 

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení, 
ktoré sa týkajú situácií spojených s 
prechodom od starších systémov k novším, 
ako aj ustanovení národných plánov 
prideľovania frekvencií 
a rádiokomunikačných predpisov 
Medzinárodnej telekomunikačnej únie 
(ITU). Mali by sa umožniť výnimky zo 
zásady neutrality služieb, ktoré by 
vyžadovali, aby poskytovanie konkrétnej 
služby zohľadňovalo vnútroštátne verejné 
politické úvahy alebo spĺňalo jasne 
vymedzené ciele všeobecného záujmu, ako 
je napríklad bezpečnosť života, potreba
podporovať sociálnu, regionálnu a územnú 
súdržnosť, účinné využívanie rádiových 
frekvencií a efektívnejšia práva spektra. 
Tieto ciele by mali zahŕňať aj podporu 
národnej audiovizuálnej a mediálnej 
politiky, kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 
Až na nevyhnutné prípady, ako je ochrana 
bezpečnosti života alebo zabezpečenie 
dosiahnutia uvedených cieľov, by 
výnimky nemali viesť k výlučnému 
využívaniu určitých služieb, ale mali by 
skôr určovať poradie dôležitosti, aby v tom 
istom pásme mohli spoločne fungovať 
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obsah regulovať. podľa možnosti aj ďalšie služby alebo 
technológie. Aby si držiteľ povolenia 
mohol slobodne vybrať ten najúčinnejší 
prostriedok na prenos obsahu služieb 
poskytovaných prostredníctvom rádiových 
frekvencií, nemalo by povolenie na 
používanie rádiových frekvencií tento 
obsah regulovať.

Or. en

Odôvodnenie

Otázka, či možno spektrum prideľovať spôsobom neutrálnym v oblasti služieb, by mala 
závisieť od primeranej rovnováhy medzi verejným záujmom a komerčnou hodnotou. V praxi 
sa Komisia pridŕža tohto prístupu, napr. vo svojom oznámení o digitálnej dividende, kde 
navrhuje prideľovanie niektorých služieb do konkrétnych frekvenčných (pod)pásem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Werner Langen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v primeranom 
počte. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť, lepší 
prístup k informačnej spoločnosti 
pre všetkých občanov či zabránenie 
neúčinnému využívaniu spektra, by malo 
byť možné udeľovať len v nevyhnutných 
prípadoch a v primeranom počte. Cieľ, 
ktorý spočíva v podpore lepšieho prístupu 
k informačnej spoločnosti, zahŕňa aj 
poskytovanie mobilných širokopásmových 
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Až na nevyhnutné prípady, ako je ochrana 
bezpečnosti života, by výnimky nemali 
viesť k výlučnému využívaniu určitých 
služieb, ale mali by skôr určovať poradie 
dôležitosti, aby v tom istom pásme mohli 
spoločne fungovať pokiaľ je to možné i 
ďalšie služby alebo technológie. Aby si 
držiteľ povolenia mohol slobodne vybrať 
ten najúčinnejší prostriedok na prenos 
obsahu služieb poskytovaných 
prostredníctvom rádiových frekvencií, 
nemalo by povolenie na používanie 
rádiových frekvencií tento obsah 
regulovať.

sietí vo vidieckych oblastiach a neustále 
zlepšovanie týchto služieb z hľadiska 
kvality a pásmovej šírky. Tieto ciele by 
mali zahŕňať aj podporu kultúrnej a 
jazykovej rôznorodosti a plurality médií, 
ako je to vymedzené vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva. Až na nevyhnutné 
prípady, ako je ochrana bezpečnosti života, 
by výnimky nemali viesť k výlučnému 
využívaniu určitých služieb, ale mali by 
skôr určovať poradie dôležitosti, aby v tom 
istom pásme mohli spoločne fungovať 
pokiaľ je to možné i ďalšie služby alebo 
technológie. Aby si držiteľ povolenia 
mohol slobodne vybrať ten najúčinnejší 
prostriedok na prenos obsahu služieb 
poskytovaných prostredníctvom rádiových 
frekvencií, nemalo by povolenie na 
používanie rádiových frekvencií tento 
obsah regulovať.

Or. de

Odôvodnenie

Rýchly prístup k internetu má rozhodujúci význam pre urýchlenie hospodárskeho rastu, 
inovácie a sociálne blaho. Účinná širokopásmová infraštruktúra vo vidieckych oblastiach, 
nárast kvality služieb, dostupnosť postačujúcej pásmovej šírky, ako aj hospodárska súťaž 
v oblasti infraštruktúry sú dôležitým predpokladom na zabezpečenie lepšieho prístupu 
všetkých občanov k informačnej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Ján Hudacký

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
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zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v primeranom 
počte. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 
Až na nevyhnutné prípady, ako je ochrana 
bezpečnosti života, by výnimky nemali 
viesť k výlučnému využívaniu určitých 
služieb, ale mali by skôr určovať poradie 
dôležitosti, aby v tom istom pásme mohli 
spoločne fungovať pokiaľ je to možné i 
ďalšie služby alebo technológie. Aby si 
držiteľ povolenia mohol slobodne vybrať 
ten najúčinnejší prostriedok na prenos 
obsahu služieb poskytovaných 
prostredníctvom rádiových frekvencií, 
nemalo by povolenie na používanie 
rádiových frekvencií tento obsah 
regulovať.

zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť, 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť, lepší 
prístup k informačnej spoločnosti 
pre všetkých občanov či zabránenie 
neúčinnému využívaniu spektra, by malo 
byť možné udeľovať len v nevyhnutných 
prípadoch a v primeranom počte. Cieľ, 
ktorý spočíva v podpore lepšieho prístupu 
k informačnej spoločnosti pre všetkých 
občanov, zahŕňa poskytovanie mobilných 
širokopásmových elektronických 
komunikačných služieb vo vidieckych 
oblastiach a pokračujúci nárast kvality 
mobilných služieb a šírky pásma. Tieto 
ciele by mali zahŕňať aj podporu kultúrnej 
a jazykovej rôznorodosti a plurality médií, 
ako je to vymedzené vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva. Až na nevyhnutné 
prípady, ako je ochrana bezpečnosti života, 
by výnimky nemali viesť k výlučnému 
využívaniu určitých služieb, ale mali by 
skôr určovať poradie dôležitosti, aby v tom 
istom pásme mohli spoločne fungovať 
pokiaľ je to možné i ďalšie služby alebo 
technológie. Aby si držiteľ povolenia 
mohol slobodne vybrať ten najúčinnejší 
prostriedok na prenos obsahu služieb 
poskytovaných prostredníctvom rádiových 
frekvencií, nemalo by povolenie na 
používanie rádiových frekvencií tento 
obsah regulovať.

Or. en

Odôvodnenie

Rýchly prístup k internetu má zásadný význam pre rast, inovácie a sociálne blaho. Účinná 
širokopásmová infraštruktúra vo vidieckych oblastiach, nárast kvality služieb, ako aj 
hospodárska súťaž v oblasti infraštruktúry sú dôležitým predpokladom na zabezpečenie 
prístupu všetkých občanov k informačnej spoločnosti. Malo by sa preto umožniť odchýliť sa 
od zásady neutrality služieb, aby sa dosiahol cieľ verejného záujmu, a prideliť spektrum 
v pásmach pod 1 GHz na poskytovanie mobilných služieb.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Alexander Alvaro

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v primeranom 
počte. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 
Až na nevyhnutné prípady, ako je ochrana 
bezpečnosti života, by výnimky nemali 
viesť k výlučnému využívaniu určitých 
služieb, ale mali by skôr určovať poradie 
dôležitosti, aby v tom istom pásme mohli 
spoločne fungovať pokiaľ je to možné i 
ďalšie služby alebo technológie. Aby si 
držiteľ povolenia mohol slobodne vybrať 
ten najúčinnejší prostriedok na prenos 
obsahu služieb poskytovaných 
prostredníctvom rádiových frekvencií, 
nemalo by povolenie na používanie 
rádiových frekvencií tento obsah 
regulovať.

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života, potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť, lepší 
prístup k informačnej spoločnosti 
pre všetkých občanov či zabránenie 
neúčinnému využívaniu spektra, by malo 
byť možné udeľovať len v nevyhnutných 
prípadoch a v primeranom počte. Cieľ, 
ktorý spočíva v podpore lepšieho prístupu 
k informačnej spoločnosti pre všetkých 
občanov, zahŕňa poskytovanie mobilných 
širokopásmových elektronických 
komunikačných služieb vo vidieckych 
oblastiach a pokračujúci nárast kvality 
mobilných služieb a šírky pásma. Tieto 
ciele by mali zahŕňať aj podporu kultúrnej 
a jazykovej rôznorodosti a plurality médií, 
ako je to vymedzené vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva. Až na nevyhnutné 
prípady, ako je ochrana bezpečnosti života, 
by výnimky nemali viesť k výlučnému 
využívaniu určitých služieb, ale mali by 
skôr určovať poradie dôležitosti, aby v tom 
istom pásme mohli spoločne fungovať 
pokiaľ je to možné i ďalšie služby alebo 
technológie. Aby si držiteľ povolenia 
mohol slobodne vybrať ten najúčinnejší 
prostriedok na prenos obsahu služieb 
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poskytovaných prostredníctvom rádiových 
frekvencií, nemalo by povolenie na 
používanie rádiových frekvencií tento 
obsah regulovať.

Or. en

Odôvodnenie

Rýchly prístup k internetu má zásadný význam pre zrýchľujúci sa hospodársky rast, inovácie 
a sociálne blaho. Účinná širokopásmová infraštruktúra vo vidieckych oblastiach, neustály 
nárast kvality služieb a dostupnosti šírky pásma, ako aj hospodárska súťaž v oblasti 
infraštruktúry sú dôležité na zabezpečenie lepšieho prístupu všetkých občanov k informačnej 
spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v primeranom 
počte. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 
Až na nevyhnutné prípady, ako je ochrana 
bezpečnosti života, by výnimky nemali 
viesť k výlučnému využívaniu určitých 

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom 
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele 
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť, lepší 
prístup k mobilným širokopásmovým 
službám vo vidieckych oblastiach či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v primeranom 
počte. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 
Až na nevyhnutné prípady, ako je ochrana 
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služieb, ale mali by skôr určovať poradie 
dôležitosti, aby v tom istom pásme mohli 
spoločne fungovať pokiaľ je to možné i 
ďalšie služby alebo technológie. Aby si 
držiteľ povolenia mohol slobodne vybrať 
ten najúčinnejší prostriedok na prenos 
obsahu služieb poskytovaných 
prostredníctvom rádiových frekvencií, 
nemalo by povolenie na používanie 
rádiových frekvencií tento obsah 
regulovať.

bezpečnosti života, by výnimky nemali 
viesť k výlučnému využívaniu určitých 
služieb, ale mali by skôr určovať poradie 
dôležitosti, aby v tom istom pásme mohli 
spoločne fungovať pokiaľ je to možné i 
ďalšie služby alebo technológie. Aby si 
držiteľ povolenia mohol slobodne vybrať 
ten najúčinnejší prostriedok na prenos 
obsahu služieb poskytovaných 
prostredníctvom rádiových frekvencií, 
nemalo by povolenie na používanie 
rádiových frekvencií tento obsah 
regulovať.

Or. de

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť poskytovanie mobilných širokopásmových pripojení vo vidieckych 
oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií.

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akéhokoľvek prideľovania 
rádiových frekvencií na zabezpečenie 
cieľov kultúrnej a mediálnej politiky, ako 
sú podpora kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti a plurality médií, 
medzinárodne dohodnuté plány rádiových 
frekvencií a všeobecné zásady právnych 
predpisov Spoločenstva.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PDN objasňuje text EK v súvislosti s kompetenciou členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Gunnar Hökmark

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií.

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií. 
Členské štáty môžu pritom zohľadňovať 
kultúrny význam určitých služieb 
a systémov pre multimediálne 
audiovizuálne produkcie a živé vysielanie, 
ako aj príležitosti, ktoré v tomto ohľade 
ponúka digitálna dividenda pre nové 
technológie a nových prevádzkovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií.

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií.
Členské štáty pritom môžu zohľadňovať 
kultúrny význam vysielania 
a profesionálnych bezdrôtových 
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mikrofónových systémov 
pre multimediálne audiovizuálne 
produkcie a živé vysielanie.

Or. en

Odôvodnenie

Vysielanie a mediálne produkcie súvisiace s kultúrnymi podujatiami, napríklad podujatia 
medzinárodnej povahy ako Olympijské hry, sú závislé od spoľahlivých vysielacích frekvencií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Werner Langen

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií.

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií. 
Tieto ciele musia byť v súlade s ostatnými 
cieľmi verejného záujmu stanovenými 
v odôvodnení 22.

Or. de

Odôvodnenie

Tento PDN zdôrazňuje potrebu dosiahnuť rovnováhu medzi cieľmi stanovenými členskými 
štátmi v oblasti kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a inými cieľmi uvedenými v odôvodnení 22. 
Je to potrebné aj z hľadiska proporcionality, jednej z hlavných zásad európskeho práva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Alexander Alvaro

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií.

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií. 
Tieto ciele by sa mali postaviť 
primeraným spôsobom, aby boli v súlade 
s inými cieľmi verejného záujmu 
uvedenými v odôvodnení 22.

Or. en

Odôvodnenie

Podpora kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a plurality médií patrí do kompetencie členských 
štátov. Majú preto bezpochyby oprávnenie navrhovať výnimky zo zásady neutrality služieb. 
V porovnaní s inými cieľmi verejného záujmu uvedenými v odôvodnení 22 však tento cieľ 
nemá prvoradý význam. PDN objasňuje potrebu jemnej a vhodnej rovnováhy medzi týmito 
rovnocennými cieľmi verejného záujmu. Nič iné by nebolo v súlade so základnou zásadou 
európskych právnych predpisov, zásadou proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Ján Hudacký

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií.

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií. 
Tieto ciele by sa mali postaviť 
primeraným spôsobom, aby boli v súlade 
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s inými cieľmi verejného záujmu 
uvedenými v odôvodnení 22.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií.

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti, vnútroštátnych 
audiovizuálnych a mediálnych politík a 
plurality médií.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať právomoc vymedzovať rozsah a povahu výnimiek týkajúcich sa 
vnútroštátnych audiovizuálnych a mediálnych politík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pretože priradenie frekvenčného 
spektra konkrétnym technológiám alebo 
službám je výnimkou zo zásady neutrality 
technológií a služieb a obmedzuje slobodu 
výberu poskytovanej služby alebo 
používanej technológie, každý návrh na 
také priradenie by mal byť transparentný 

vypúšťa sa
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a podrobený verejným konzultáciám.

Or. en

Odôvodnenie

Právny súlad s PDN týkajúcimi sa článku 6.1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Pretože priradenie frekvenčného 
spektra konkrétnym technológiám alebo 
službám je výnimkou zo zásady neutrality 
technológií a služieb a obmedzuje slobodu 
výberu poskytovanej služby alebo 
používanej technológie, každý návrh na 
také priradenie by mal byť transparentný 
a podrobený verejným konzultáciám.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Právny súlad so zásadami neutrality technológií a neutrality služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Vzhľadom na vplyv výnimiek na 
vývoj vnútorného trhu elektronických 
služieb by Komisia mala mať možnosť 

vypúšťa sa
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harmonizovať rozsah a povahu všetkých 
výnimiek zo zásad neutrality technológií a 
neutrality služieb, ktoré nie sú výnimkami 
zameranými na zaistenie podpory 
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a 
plurality médií, so zreteľom na 
harmonizované technické podmienky 
týkajúce sa dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiových frekvencií podľa 
rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra 
v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o 
rádiovom frekvenčnom spektre)1.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právneho súladu s naším návrhom na upravený článok 9c.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Na účely vnútorného trhu 
elektronických komunikačných služieb 
bude možno takisto potrebné
harmonizovať na úrovni Spoločenstva 
identifikáciu obchodovateľných 
frekvenčných pásem, podmienky 
obchodovateľnosti alebo prechodu k 
obchodovateľným právam v konkrétnych 
pásmach, minimálny formát 
obchodovateľných práv, požiadavky na 
zaistenie centrálnej dostupnosti, 
prístupnosti a spoľahlivosti informácií 
potrebných pre obchodovane so spektrom 

(27) Na účely vnútorného trhu 
elektronických komunikačných služieb 
bude možno takisto potrebné identifikovať
obchodovateľné frekvenčné pásma, 
požiadavky na zaistenie centrálnej 
dostupnosti, prístupnosti a požiadavky 
na ochranu hospodárskej súťaže a 
zabránenie nadmernej rezervácii 
frekvenčného spektra. V súlade 
s rozhodnutím o rádiovom spektre 
(676/2002/ES) by sa preto mali Komisii 
udeliť právomoci prijímať k tejto 
harmonizácii vykonávacie opatrenia. V 

                                               
1 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.
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a požiadaviek na ochranu hospodárskej 
súťaže a zabránenie nadmernej rezervácii 
frekvenčného spektra. Komisii by sa preto 
mali udeliť právomoci prijímať k tejto 
harmonizácii vykonávacie opatrenia. V 
týchto vykonávacích opatreniach by sa 
malo náležite zohľadniť, či jednotlivé 
obmedzenia vlastníckych práv tretích osôb 
boli udelené na komerčnom či 
nekomerčnom základe.

týchto vykonávacích opatreniach by sa 
malo náležite zohľadniť, či jednotlivé 
obmedzenia vlastníckych práv tretích osôb 
boli udelené na komerčnom či 
nekomerčnom základe.

Or. en

Odôvodnenie

Nevyhnutné opatrenia na koordináciu spektra na európskej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Gabriele Albertini

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Aby sa podporilo fungovanie 
vnútorného trhu a podporil rozvoj 
cezhraničných služieb, mala by sa Komisii 
udeliť právomoc prideliť úradu osobitné 
povinnosti v oblasti prideľovania čísel. 
Navyše, aby občania členských štátov, 
vrátane turistov a užívateľov so 
zdravotným postihnutím, mali prístup 
k určitým službám s použitím rovnakých 
rozpoznateľných čísel za podobné ceny vo 
všetkých členských štátoch, mali by sa 
právomoci Komisie v oblasti prijímania 
technických vykonávacích opatrení 
v prípade potreby takisto vzťahovať na 
príslušnú zásadu alebo mechanizmus 
stanovovania taríf.

(29) Aby sa podporilo fungovanie 
vnútorného trhu a podporil rozvoj 
cezhraničných služieb, mala by sa Komisii 
udeliť právomoc prideliť úradu osobitné 
povinnosti v oblasti prideľovania čísel, a to 
bez škodlivých vplyvov na existujúce 
služby. Navyše, aby občania členských 
štátov vrátane turistov a užívateľov so 
zdravotným postihnutím mali prístup 
k základným službám, ako sú informačné 
služby o cezhraničných účastníckych 
číslach, mali by sa právomoci Komisie 
v oblasti prijímania technických 
vykonávacích opatrení v prípade potreby 
takisto vzťahovať na opatrenia, ktoré 
uľahčia jednoduchý cezhraničný prístup.

Or. en
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Odôvodnenie

Hoci by harmonizované prideľovanie čísiel bolo veľkým prínosom pre nové celoeurópske 
služby, malo by škodlivé účinky tam, kde, ako je to v prípade poskytovania informácií o 
účastníckych číslach, liberalizácia prebehla bez toho, aby sa zrealizovala takáto 
harmonizácia.

Informačné služby o účastníckych číslach sa považujú za podstatný prístupový nástroj 
v zmysle odôvodnenia 11 smernice o univerzálnej službe. Možnosť európskeho občana 
cestovať do iných členských štátov a mať prístup k svojim obvyklým informačným službám o 
účastníckych číslach, aby získal informácie vo vlastnom jazyku, je kľúčová na podporu 
jednotného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Stefano Zappalà

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Aby sa podporilo fungovanie 
vnútorného trhu a podporil rozvoj 
cezhraničných služieb, mala by sa Komisii 
udeliť právomoc prideliť úradu osobitné 
povinnosti v oblasti prideľovania čísel. 
Navyše, aby občania členských štátov, 
vrátane turistov a užívateľov so 
zdravotným postihnutím, mali prístup 
k určitým službám s použitím rovnakých 
rozpoznateľných čísel za podobné ceny vo 
všetkých členských štátoch, mali by sa 
právomoci Komisie v oblasti prijímania 
technických vykonávacích opatrení 
v prípade potreby takisto vzťahovať na 
príslušnú zásadu alebo mechanizmus 
stanovovania taríf. 

(29) Aby sa podporilo fungovanie 
vnútorného trhu a podporil rozvoj 
cezhraničných služieb, mala by sa Komisii 
udeliť právomoc prideliť úradu osobitné 
povinnosti v oblasti prideľovania čísel, a to 
bez škodlivých vplyvov na existujúce 
služby. Navyše, aby občania členských 
štátov vrátane turistov a užívateľov so 
zdravotným postihnutím mali prístup 
k základným službám, ako sú informačné 
služby o cezhraničných účastníckych 
číslach, mali by sa právomoci Komisie 
v oblasti prijímania technických 
vykonávacích opatrení v prípade potreby 
takisto vzťahovať na opatrenia, ktoré 
uľahčia jednoduchý cezhraničný prístup. 

Or. en

Odôvodnenie

Hoci by harmonizované prideľovanie čísiel bolo veľkým prínosom pre nové celoeurópske 
služby, malo by škodlivé účinky tam, kde, ako je to v prípade poskytovania informácií o 
účastníckych číslach, liberalizácia prebehla bez toho, aby sa zrealizovala takáto 
harmonizácia.
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Informačné služby o účastníckych číslach sa považujú za podstatný prístupový nástroj 
v zmysle odôvodnenia 11 smernice o univerzálnej službe. Možnosť európskeho občana 
cestovať do iných členských štátov a mať prístup k svojim obvyklým informačným službám o 
účastníckych číslach, aby získal informácie vo vlastnom jazyku, je kľúčová na podporu 
jednotného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Patrizia Toia

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Aby sa podporilo fungovanie 
vnútorného trhu a podporil rozvoj 
cezhraničných služieb, mala by sa Komisii 
udeliť právomoc prideliť úradu osobitné 
povinnosti v oblasti prideľovania čísel. 
Navyše, aby občania členských štátov, 
vrátane turistov a užívateľov so 
zdravotným postihnutím, mali prístup 
k určitým službám s použitím rovnakých 
rozpoznateľných čísel za podobné ceny vo 
všetkých členských štátoch, mali by sa 
právomoci Komisie v oblasti prijímania 
technických vykonávacích opatrení 
v prípade potreby takisto vzťahovať na 
príslušnú zásadu alebo mechanizmus 
stanovovania taríf.

(29) Aby sa podporilo fungovanie 
vnútorného trhu a podporil rozvoj 
cezhraničných služieb, mala by sa Komisii 
udeliť právomoc prideliť úradu osobitné 
povinnosti v oblasti prideľovania čísel. 
Navyše, aby občania členských štátov 
vrátane turistov a užívateľov so 
zdravotným postihnutím mali prístup 
k základným službám, ako sú informačné 
služby o cezhraničných účastníckych 
číslach, mali by sa právomoci Komisie 
v oblasti prijímania technických 
vykonávacích opatrení v prípade potreby 
takisto vzťahovať na opatrenia, ktoré 
uľahčia jednoduchý cezhraničný prístup.

Or. en

Odôvodnenie

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States. The capability for a European 
citizen to travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry 
services provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential 
to promoting the single market.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Nikolaos Vakalis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Treba posilniť právomoci členských 
štátov voči držiteľom práva vyplývajúceho 
z vecného bremena s cieľom zaistiť, aby 
zavedenie alebo rozšírenie novej siete bolo 
šetrné k životnému prostrediu a nezávislé 
od akejkoľvek povinnosti prevádzkovateľa 
s významnou trhovou silou poskytovať 
prístup ku svojej elektronickej 
komunikačnej sieti. Vnútroštátne regulačné 
orgány by preto mali mať možnosť v 
jednotlivých prípadoch uložiť spoločné 
užívanie káblovodov, stožiarov a antén, 
vstupov do budov aj lepšiu koordináciu 
stavebných prác. Lepší spôsob spoločného 
užívania zariadení môže významne zlepšiť 
podmienky hospodárskej súťaže a 
podnikom znížiť celkové náklady na 
rozmiestnenie infraštruktúry 
elektronických komunikácií z hľadiska 
finančného a z hľadiska životného 
prostredia.

(31) Treba posilniť právomoci členských 
štátov voči držiteľom práva vyplývajúceho 
z vecného bremena s cieľom zaistiť, aby 
zavedenie alebo rozšírenie novej siete bolo 
šetrné k životnému prostrediu a nezávislé 
od akejkoľvek povinnosti prevádzkovateľa 
s významnou trhovou silou poskytovať 
prístup ku svojej elektronickej 
komunikačnej sieti. Vnútroštátne regulačné 
orgány by preto mali mať možnosť v 
jednotlivých prípadoch uložiť spoločné 
užívanie káblovodov, stožiarov a antén, 
vstupov do budov aj lepšiu koordináciu 
stavebných prác. Lepší spôsob spoločného 
užívania zariadení môže významne zlepšiť 
podmienky hospodárskej súťaže a 
podnikom znížiť celkové náklady na 
rozmiestnenie infraštruktúry 
elektronických komunikácií z hľadiska 
finančného a z hľadiska životného 
prostredia. Spoločné užívanie káblovodov 
by sa malo rozšíriť tak, aby pokrývalo 
celú verejnú infraštruktúru (napr. vodu, 
kanalizáciu, elektrinu, plyn), 
prostredníctvom ktorej možno rozmiestniť 
infraštruktúru elektronických 
komunikácií s cieľom vytvoriť rovnaké 
podmienky a zlepšiť možnosti na uvedenie 
alternatívnej infraštruktúry do prevádzky.

Or. en

Odôvodnenie

Služby novej generácie sa nebudú poskytovať v rámci súčasnej siete medených káblov. Bude 
rozmiestnená úplne nová infraštruktúra, ktorú budú brzdiť fyzické káblovody, cez ktoré budú 
prechádzať prepojenia. Skutočné spoločné využívanie káblovodov – t. j. vrátane nielen 
telekomunikačných káblovodov, ale aj  celej verejnej infraštruktúry (napr. elektrických 
rozvodov, plynových, odpadových potrubí) – umožní pri poskytovaní služieb viac ako jednému 
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subjektu mať prístup k infraštruktúre. Všetky káblovody by mali podliehať tomu istému 
regulačnému prístupu, aby sa vytvorili rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Anni Podimata

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Treba posilniť právomoci členských 
štátov voči držiteľom práva vyplývajúceho 
z vecného bremena s cieľom zaistiť, aby 
zavedenie alebo rozšírenie novej siete bolo 
šetrné k životnému prostrediu a nezávislé 
od akejkoľvek povinnosti prevádzkovateľa 
s významnou trhovou silou poskytovať 
prístup ku svojej elektronickej 
komunikačnej sieti. Vnútroštátne regulačné 
orgány by preto mali mať možnosť v 
jednotlivých prípadoch uložiť spoločné 
užívanie káblovodov, stožiarov a antén, 
vstupov do budov aj lepšiu koordináciu 
stavebných prác. Lepší spôsob spoločného 
užívania zariadení môže významne zlepšiť 
podmienky hospodárskej súťaže a 
podnikom znížiť celkové náklady na 
rozmiestnenie infraštruktúry 
elektronických komunikácií z hľadiska 
finančného a z hľadiska životného 
prostredia.

(31) Treba posilniť právomoci členských 
štátov voči držiteľom práva vyplývajúceho 
z vecného bremena s cieľom zaistiť, aby 
zavedenie alebo rozšírenie novej siete bolo 
šetrné k životnému prostrediu a nezávislé 
od akejkoľvek povinnosti prevádzkovateľa 
s významnou trhovou silou poskytovať 
prístup ku svojej elektronickej 
komunikačnej sieti. Vnútroštátne regulačné 
orgány by preto mali mať možnosť v 
jednotlivých prípadoch uložiť spoločné 
užívanie káblovodov, stožiarov a antén, 
vstupov do budov aj lepšiu koordináciu 
stavebných prác. Lepší spôsob spoločného 
užívania zariadení môže významne zlepšiť 
podmienky hospodárskej súťaže a 
podnikom znížiť celkové náklady na 
rozmiestnenie infraštruktúry 
elektronických komunikácií z hľadiska 
finančného a z hľadiska životného 
prostredia. Spoločné užívanie káblovodov
by sa malo rozšíriť tak, aby pokrývalo 
celú verejnú infraštruktúru (vodu, 
kanalizáciu, elektrinu, plyn), 
prostredníctvom ktorej sa môže zaviesť 
infraštruktúra elektronických 
komunikácií s cieľom vytvoriť rovnaké 
podmienky a zlepšiť možnosti na uvedenie 
alternatívnej infraštruktúry do prevádzky.

Or. en
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Odôvodnenie

Služby novej generácie sa nebudú poskytovať v rámci súčasnej siete medených káblov. Bude 
rozmiestnená úplne nová infraštruktúra, ktorú budú brzdiť fyzické káblovody, cez ktoré budú 
prechádzať prepojenia. Skutočné spoločné využívanie káblovodov – t. j. vrátane nielen 
telekomunikačných káblovodov, ale aj napr. celej verejnej infraštruktúry (elektrických 
rozvodov, plynových, odpadových potrubí) – umožní pri poskytovaní služieb viac ako jednému 
subjektu mať prístup k infraštruktúre. Káblovody by mali podliehať tomu istému regulačnému 
prístupu, aby sa vytvorili rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Treba posilniť právomoci členských 
štátov voči držiteľom práva vyplývajúceho 
z vecného bremena s cieľom zaistiť, aby 
zavedenie alebo rozšírenie novej siete bolo 
šetrné k životnému prostrediu a nezávislé 
od akejkoľvek povinnosti prevádzkovateľa 
s významnou trhovou silou poskytovať 
prístup ku svojej elektronickej 
komunikačnej sieti. Vnútroštátne regulačné 
orgány by preto mali mať možnosť v 
jednotlivých prípadoch uložiť spoločné 
užívanie káblovodov, stožiarov a antén, 
vstupov do budov aj lepšiu koordináciu 
stavebných prác. Lepší spôsob spoločného 
užívania zariadení môže významne zlepšiť 
podmienky hospodárskej súťaže a 
podnikom znížiť celkové náklady na 
rozmiestnenie infraštruktúry 
elektronických komunikácií z hľadiska 
finančného a z hľadiska životného 
prostredia.

(31) Treba posilniť právomoci členských 
štátov voči držiteľom práva vyplývajúceho 
z vecného bremena s cieľom zaistiť, aby 
zavedenie alebo rozšírenie novej siete bolo 
spravodlivé, účinné a šetrné k životnému 
prostrediu a nezávislé od akejkoľvek 
povinnosti prevádzkovateľa s významnou 
trhovou silou poskytovať prístup ku svojej 
elektronickej komunikačnej sieti, 
vnútroštátne regulačné orgány by preto 
mali mať možnosť v jednotlivých 
prípadoch uložiť spoločné užívanie prvkov 
siete a pridružených prostriedkom, ako sú 
káblovody, stožiare a antény, vstupov 
do budov aj lepšiu koordináciu stavebných 
prác. Lepší spôsob spoločného užívania 
zariadení môže významne zlepšiť 
podmienky hospodárskej súťaže a 
podnikom znížiť celkové náklady na 
rozmiestnenie infraštruktúry 
elektronických komunikácií, najmä 
na rozmiestnenie nových optických 
káblových prístupových sietí, z hľadiska 
finančného a z hľadiska životného 
prostredia. Vnútroštátne regulačné orgány 
by mali mať predovšetkým možnosť 
uložiť prevádzkovateľom povinnosť 
poskytovať štandardnú ponuku 
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na udeľovanie prístupu k ich 
káblovodom, a to spravodlivým 
a nediskriminačným spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Dodatok v súlade s PDN k článku 12. Noví účastníci na trhu by mali mať možnosť prístupu 
ku káblovodom operátorov s významnou trhovou silou, a to spravodlivým a nediskriminačným 
spôsobom. Toto uľahčí hospodársku súťaž v oblasti infraštruktúry a prechod na plne 
konkurenčný trh. Pri budovaní nových sietí môže spoločné užívanie prvkov sietí 
a pridružených zariadení celý proces urýchliť a znížiť jeho finančný a environmentálny vplyv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Nikolaos Vakalis

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 

(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. ENISA by mala 
prispievať k zvýšenej úrovni bezpečnosti 
elektronických komunikácií okrem iného 
poskytovaním odborných znalostí a 
poradenstva a podporovaním výmeny 
osvedčených postupov. ENISA i 
vnútroštátne regulačné orgány by mali mať 
prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich 
povinností, vrátane právomocí získavať 
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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.

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.

Or. en

Odôvodnenie

ENISA bude mať naďalej ako jediná právomoc v súvislosti s bezpečnosťou sietí a služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Nikolaos Vakalis

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 

(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. ENISA by mala
prispievať k zosúladeniu náležitých 
technických a organizačných 
bezpečnostných opatrení poskytovaním 
odborného poradenstva. Vnútroštátne 
regulačné orgány by mali mať právomoc 
vydávať záväzné pokyny týkajúce sa 
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opatrení prijatých na základe rámcovej 
smernice. V záujme vykonávania týchto 
povinností by mali mať právomoc 
prešetrovať a ukladať sankcie v prípadoch 
neplnenia.

technických vykonávacích opatrení 
prijatých na základe rámcovej smernice. V 
záujme vykonávania týchto povinností by 
mali mať právomoc prešetrovať a ukladať 
sankcie v prípadoch neplnenia.

Or. en

Odôvodnenie

ENISA bude mať naďalej ako jediná právomoc v súvislosti s bezpečnosťou sietí a služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Lambert van Nistelrooij

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) 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, pokiaľ samoregulačné 
iniciatívy vedené priemyselným odvetvím 
nedosiahli primeranú úroveň bezpečnosti 
na vnútornom trhu v jednom alebo vo 
viacerých členských štátoch. V prípade, že 
sa považuje za potrebné prijať technické 
vykonávacie opatrenia, vyžaduje sa systém 
náhrady nákladov na vnútroštátnej 
úrovni. Úrad by mal prispievať 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 
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prešetrovať a ukladať sankcie v prípadoch 
neplnenia.

Or. en

Odôvodnenie

Udelením vykonávacích právomocí vnútroštátnym regulačným orgánom a navrhovanej 
agentúre EÚ pre komunikácie v záujme zaistenia bezpečnosti sa nezaručia včasné a účinné 
riešenia. V prípade, že Komisia považuje za potrebné zaviesť technické vykonávacie 
opatrenia, mal by sa zaviesť systém náhrady nákladov. Rovnako sa tým vytvoria vhodné 
podnety pre priemyselné odvetvie, regulačné orgány a Komisiu, aby vytvárali 
a implementovali bezpečnostné normy prostredníctvom samoregulačných mechanizmov 
vedených priemyselným odvetvím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže 
oddelenie funkcií využiť ako odôvodnené 
nápravné opatrenie, keď sa trvalo nedarí 
dosiahnuť konanie, pri ktorom 
nedochádza k diskriminácii na 

vypúšťa sa
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niekoľkých príslušných trhoch, a keď sú 
malé alebo žiadne vyhliadky, že v oblasti 
infraštruktúry dôjde k hospodárskej 
súťaži v prijateľnom časovom rámci po 
odvolaní jedného alebo viacerých 
nápravných opatrení, ktoré sa predtým 
považovali za náležité. Je však veľmi 
dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo 
daný podnik k investovaniu do svojej siete 
a neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by 
mali vnútroštátne regulačné orgány 
venovať osobitnú pozornosť produktom, 
ktoré majú spravovať samostatné 
obchodné subjekty, s prihliadnutím na 
rozsah plošného zavedenia siete a na 
stupeň technologického pokroku, ktorý by 
mohol ovplyvniť zastupiteľnosť pevných 
a bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť 
sa narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

Or. de

Odôvodnenie

Oddelenie funkcií vertikálne integrovaného telekomunikačného podniku predstavuje 
obrovský, neprimeraný zásah do práv podniku. Takýto tvrdý nástroj na zabezpečenie 
hospodárskej súťaže by bol potrebný iba v prípade, že by doterajšia regulácia zlyhala alebo 
by hrozilo, že zlyhá. Takéto zlyhanie však nedokázala odhaliť ani Európska komisia. Naproti 
tomu platné nariadenia zabezpečujú dostatočný prístup konkurujúcich subjektov 
k infraštruktúre prevádzkovateľa siete, ktorý má významnú trhovú silu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže 
oddelenie funkcií využiť ako odôvodnené 
nápravné opatrenie, keď sa trvalo nedarí 
dosiahnuť konanie, pri ktorom 
nedochádza k diskriminácii na 
niekoľkých príslušných trhoch, a keď sú 
malé alebo žiadne vyhliadky, že v oblasti 
infraštruktúry dôjde k hospodárskej 
súťaži v prijateľnom časovom rámci po 
odvolaní jedného alebo viacerých 
nápravných opatrení, ktoré sa predtým 
považovali za náležité. Je však veľmi 
dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo 
daný podnik k investovaniu do svojej siete 
a neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. S cieľom 
vyhnúť sa narušeniu hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.
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analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by 
mali vnútroštátne regulačné orgány 
venovať osobitnú pozornosť produktom, 
ktoré majú spravovať samostatné 
obchodné subjekty, s prihliadnutím na 
rozsah plošného zavedenia siete a na 
stupeň technologického pokroku, ktorý by 
mohol ovplyvniť zastupiteľnosť pevných 
a bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť 
sa narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

Or. en

Odôvodnenie

Oddelenie funkcií je už bežnou praxou v prípade niektorých členských štátov. Využitie 
nápravných opatrení „vo výnimočných prípadoch“ je zaujímavá myšlienka, mala by sa však 
opätovne posúdiť v roku 2014, keď sa uskutoční preskúmanie. Dovtedy bude jasnejšie, či 
oddelenie funkcií vedie k zvýšeniu hospodárskej súťaže, pričom súčasne to umožní investície 
do novej infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Ivo Belet

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť vo výnimočných prípadoch, 
keď sa existujúcim nápravným 
opatreniam nedarí dosahovať ciele 
stanovené v článku 8 rámcovej smernice,
poskytovanie plne ekvivalentných 
prístupových produktov všetkým 
prevádzkovateľom, ktorí sú na nižšom 
stupni reťazca, vrátane vlastných oddelení, 
ktoré sú na nižšom stupni reťazca, 
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značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže 
oddelenie funkcií využiť ako odôvodnené 
nápravné opatrenie, keď sa trvalo nedarí 
dosiahnuť konanie, pri ktorom nedochádza 
k diskriminácii na niekoľkých príslušných 
trhoch, a keď sú malé alebo žiadne 
vyhliadky, že v oblasti infraštruktúry dôjde 
k hospodárskej súťaži v prijateľnom 
časovom rámci po odvolaní jedného alebo 
viacerých nápravných opatrení, ktoré sa 
predtým považovali za náležité. Je však
veľmi dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

vertikálne integrovaného prevádzkovateľa. 
Oddelenie funkcií sa môže využiť ako 
odôvodnené nápravné opatrenie, keď sa 
preukázalo, že sa trvalo nedarí dosiahnuť 
konanie, pri ktorom nedochádza k 
diskriminácii na niekoľkých príslušných 
trhoch, a keď sú malé alebo žiadne 
vyhliadky, že v oblasti infraštruktúry dôjde 
k hospodárskej súťaži v prijateľnom 
časovom rámci po vykonaní jedného alebo 
viacerých nápravných opatrení, ktoré sa 
predtým považovali za náležité, v súlade 
s osvedčeným postupom európskych 
národných vnútroštátnych orgánov 
na vykonávanie a vynucovanie povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. 
Pri posudzovaní vyhliadok, že v oblasti 
infraštruktúry dôjde k hospodárskej 
súťaži, by sa mali v plnej miere 
zohľadňovať existujúca hospodárska 
súťaž v oblasti infraštruktúry v určitých 
geografických častiach oblasti, na ktorú 
by sa vzťahovalo oddelenie funkcií, 
a technologický rozvoj, ktorý umožnil 
hospodársku súťaž v oblasti 
infraštruktúry za porovnateľných 
okolností inde. Okrem toho je veľmi 
dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
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narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže 
oddelenie funkcií využiť ako odôvodnené 
nápravné opatrenie, keď sa trvalo nedarí 
dosiahnuť konanie, pri ktorom nedochádza 
k diskriminácii na niekoľkých príslušných
trhoch, a keď sú malé alebo žiadne 
vyhliadky, že v oblasti infraštruktúry
dôjde k hospodárskej súťaži v prijateľnom 
časovom rámci po odvolaní jedného alebo 
viacerých nápravných opatrení, ktoré sa 
predtým považovali za náležité. Je však 
veľmi dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Oddelenie 
funkcií sa môže využiť ako odôvodnené 
nápravné opatrenie, pokiaľ by pomohlo 
dosiahnuť konanie, pri ktorom nedochádza 
k diskriminácii na niekoľkých trhoch, 
a keď sú malé alebo žiadne vyhliadky, že 
dôjde k účinnej hospodárskej súťaži v 
prijateľnom časovom rámci. Je však veľmi 
dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
analýzu relevantného trhu súvisiaceho s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
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vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže oddelenie funkcií môže byť prostriedkom na zjednodušenie presadzovania povinností 
pre vnútroštátne regulačné orgány, malo by byť možné, aby regulačné orgány mohli využívať 
toto opatrenie na základe budúcich vyhliadok (v prípade vážnych pretrvávajúcich 
nedostatkov) a nielen potom, ako dôjde k dlhotrvajúcemu zlyhávaniu presadzovania, čo 
znamená, že nápravné opatrenia boli počas dlhšieho obdobia neúčinné (a preto sa 
nerozvíjala hospodárska súťaž). Je dôležité uviesť odkaz na „účinnú“ hospodársku súťaž, 
pretože niektorá hospodárska súťaž v oblasti infraštruktúry by mohla fungovať bez toho, aby 
v dostatočnej miere zavádzala účinné obmedzenia (ako je to vo VB).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Účelom oddelenia funkcií, na 
základe ktorého sa od vertikálne 
integrovaného prevádzkovateľa vyžaduje, 

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
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aby zriadil prevádzkovo oddelené 
obchodné subjekty, je zabezpečiť 
poskytovanie plne ekvivalentných 
prístupových produktov všetkým 
prevádzkovateľom, ktorí sú na nižšom 
stupni reťazca, vrátane vlastných oddelení, 
ktoré sú na nižšom stupni reťazca, 
vertikálne integrovaného prevádzkovateľa. 
Oddelením funkcií sa môže skvalitniť 
hospodárska súťaž na viacerých 
relevantných trhoch tým, že sa značne zníži 
motivácia diskriminovať a vďaka tomu sa 
uľahčí overovanie a vynucovanie 
dodržiavania povinnosti nepostupovať 
diskriminačne. Vo výnimočných prípadoch 
sa môže oddelenie funkcií využiť ako 
odôvodnené nápravné opatrenie, keď sa 
trvalo nedarí dosiahnuť konanie, pri 
ktorom nedochádza k diskriminácii na 
niekoľkých príslušných trhoch, a keď sú 
malé alebo žiadne vyhliadky, že v oblasti 
infraštruktúry dôjde k hospodárskej súťaži 
v prijateľnom časovom rámci po odvolaní 
jedného alebo viacerých nápravných 
opatrení, ktoré sa predtým považovali za 
náležité. Je však veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby uloženie oddelenia funkcií 
naďalej motivovalo daný podnik k 
investovaniu do svojej siete a neviedlo k 
možným nepriaznivým vplyvom na 
blahobyt spotrebiteľov. Uloženie oddelenia 
funkcií vyžaduje koordinovanú analýzu 
rôznych relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 

prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže oddelenie 
funkcií využiť ako odôvodnené nápravné 
opatrenie, pokiaľ by pomohlo dosiahnuť 
konanie, pri ktorom nedochádza k 
diskriminácii na niekoľkých trhoch, a keď 
sú malé alebo žiadne vyhliadky, že dôjde 
k účinnej hospodárskej súťaži v 
prijateľnom časovom rámci. Je však veľmi 
dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.
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funkcií mala Komisia schváliť vopred.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže oddelenie funkcií môže byť prostriedkom na zjednodušenie presadzovania povinností 
pre úrad a regulovaného prevádzkovateľa, malo by byť možné, aby regulačné orgány mohli 
využívať toto opatrenie na základe budúcich vyhliadok (v prípade vážnych pretrvávajúcich 
nedostatkov) a nielen potom, ako dôjde k dlhotrvajúcemu zlyhávaniu presadzovania, čo 
znamená, že nápravné opatrenia boli počas dlhšieho obdobia neúčinné (a preto sa 
nerozvíjala hospodárska súťaž). Je dôležité uviesť odkaz na „účinnú“ hospodársku súťaž, 
pretože niektorá hospodárska súťaž v oblasti infraštruktúry by mohla fungovať bez toho, aby 
v dostatočnej miere zavádzala účinné obmedzenia pre dominantného prevádzkovateľa (ako je 
to vo VB).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Mary Honeyball

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže oddelenie 
funkcií využiť ako odôvodnené nápravné 
opatrenie, keď sa trvalo nedarí dosiahnuť 
konanie, pri ktorom nedochádza k 
diskriminácii na niekoľkých príslušných 
trhoch, a keď sú malé alebo žiadne 

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže oddelenie 
funkcií využiť ako odôvodnené nápravné 
opatrenie, pokiaľ by pomohlo dosiahnuť 
konanie, pri ktorom nedochádza k 
diskriminácii na niekoľkých príslušných 
trhoch, a keď sú malé alebo žiadne 
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vyhliadky, že v oblasti infraštruktúry  
dôjde k hospodárskej súťaži v prijateľnom 
časovom rámci po odvolaní jedného alebo 
viacerých nápravných opatrení, ktoré sa 
predtým považovali za náležité. Je však 
veľmi dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

vyhliadky, že dôjde k účinnej 
hospodárskej súťaži v prijateľnom 
časovom rámci po odvolaní jedného alebo 
viacerých nápravných opatrení, ktoré sa 
predtým považovali za náležité. Je však 
veľmi dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Patrizia Toia

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
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všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže oddelenie 
funkcií využiť ako odôvodnené nápravné 
opatrenie, keď sa trvalo nedarí dosiahnuť 
konanie, pri ktorom nedochádza k 
diskriminácii na niekoľkých príslušných
trhoch, a keď sú malé alebo žiadne 
vyhliadky, že v oblasti infraštruktúry
dôjde k hospodárskej súťaži v prijateľnom 
časovom rámci po odvolaní jedného alebo 
viacerých nápravných opatrení, ktoré sa 
predtým považovali za náležité. Je však 
veľmi dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže oddelenie 
funkcií využiť ako odôvodnené nápravné 
opatrenie, pokiaľ by pomohlo dosiahnuť 
konanie, pri ktorom nedochádza k 
diskriminácii na niekoľkých trhoch, a keď 
sú malé alebo žiadne vyhliadky, že dôjde 
k účinnej hospodárskej súťaži v 
prijateľnom časovom rámci. Je však veľmi 
dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom harmonizačných opatrení stanovených v tomto článku, hoci sú vykonávacieho 
charakteru, je regulácia základných hľadísk správy frekvenčného spektra. Je preto 
mimoriadne dôležité podporovať harmonizačné činnosti Komisie podrobným vyhodnotením 
technickej a funkčnej realizovateľnosti a dôsledkov uvedených opatrení, ktoré majú vykonávať 
príslušné medzinárodné technické orgány ako CEPT, ECC a ETSI. Okrem toho zásady 
„lepšej právnej úpravy“ požadujú, aby Komisia konala transparentne a viedla rozsiahle 
konzultácie so zainteresovanými hráčmi na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže oddelenie 
funkcií využiť ako odôvodnené nápravné 
opatrenie, keď sa trvalo nedarí dosiahnuť 
konanie, pri ktorom nedochádza k 
diskriminácii na niekoľkých príslušných
trhoch, a keď sú malé alebo žiadne 
vyhliadky, že v oblasti infraštruktúry
dôjde k hospodárskej súťaži v prijateľnom 
časovom rámci po odvolaní jedného alebo 
viacerých nápravných opatrení, ktoré sa 
predtým považovali za náležité. Je však 

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže oddelenie 
funkcií využiť ako odôvodnené nápravné 
opatrenie, pokiaľ by pomohlo dosiahnuť 
konanie, pri ktorom nedochádza k 
diskriminácii na niekoľkých trhoch, a keď 
sú malé alebo žiadne vyhliadky, že dôjde 
k účinnej hospodárskej súťaži v 
prijateľnom časovom rámci. Je však veľmi 
dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
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veľmi dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov.
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov.
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže oddelenie funkcií môže byť prostriedkom na zjednodušenie presadzovania povinností 
pre úrad a regulovaného prevádzkovateľa, malo by byť možné, aby regulačné orgány mohli 
využívať toto opatrenie na základe budúcich vyhliadok (v prípade vážnych pretrvávajúcich 
nedostatkov) a nielen potom, ako dôjde k dlhotrvajúcemu zlyhávaniu presadzovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Gunnar Hökmark

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 

(43) Účelom oddelenia funkcií, na základe 
ktorého sa od vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa vyžaduje, aby zriadil 
prevádzkovo oddelené obchodné subjekty, 
je zabezpečiť poskytovanie plne 
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ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa 
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže oddelenie 
funkcií využiť ako odôvodnené nápravné 
opatrenie, keď sa trvalo nedarí dosiahnuť 
konanie, pri ktorom nedochádza k 
diskriminácii na niekoľkých príslušných 
trhoch, a keď sú malé alebo žiadne 
vyhliadky, že v oblasti infraštruktúry
dôjde k hospodárskej súťaži v prijateľnom 
časovom rámci po odvolaní jedného alebo 
viacerých nápravných opatrení, ktoré sa 
predtým považovali za náležité. Je však 
veľmi dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.

ekvivalentných prístupových produktov 
všetkým prevádzkovateľom, ktorí sú na 
nižšom stupni reťazca, vrátane vlastných 
oddelení, ktoré sú na nižšom stupni 
reťazca, vertikálne integrovaného 
prevádzkovateľa. Oddelením funkcií sa
môže skvalitniť hospodárska súťaž na 
viacerých relevantných trhoch tým, že sa 
značne zníži motivácia diskriminovať a 
vďaka tomu sa uľahčí overovanie a 
vynucovanie dodržiavania povinnosti 
nepostupovať diskriminačne. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže oddelenie 
funkcií využiť ako odôvodnené nápravné 
opatrenie, keď existujú prekážky konania, 
pri ktorom nedochádza k diskriminácii na 
niekoľkých príslušných trhoch, a keď sú 
malé alebo žiadne vyhliadky, že dôjde 
k účinnej hospodárskej súťaži vďaka 
novej infraštruktúre v prijateľnom 
časovom rámci po odvolaní jedného alebo 
viacerých nápravných opatrení, ktoré sa 
predtým považovali za náležité. Je však 
veľmi dôležité zabezpečiť, aby uloženie 
oddelenia funkcií naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete a 
neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie oddelenia funkcií vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich s 
prístupovou sieťou v súlade s procesom 
analýzy trhu stanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobných 
údajov tohto nápravného opatrenia by mali 
vnútroštátne regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré majú 
spravovať samostatné obchodné subjekty, s 
prihliadnutím na rozsah plošného 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť zastupiteľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na oddelenie 
funkcií mala Komisia schváliť vopred.
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Or. en

Odôvodnenie

Keďže oddelenie funkcií môže byť prostriedkom na zjednodušenie presadzovania povinností 
pre úrad a regulovaného prevádzkovateľa, malo by byť možné, aby regulačné orgány mohli 
využívať toto opatrenie na základe budúcich vyhliadok (v prípade vážnych pretrvávajúcich 
nedostatkov) a nielen potom, ako dôjde k dlhotrvajúcemu zlyhávaniu presadzovania, čo 
znamená, že nápravné opatrenia boli počas dlhšieho obdobia neúčinné (a preto sa 
nerozvíjala hospodárska súťaž). dôležité uviesť odkaz na „účinnú“ hospodársku súťaž, 
pretože niektorá hospodárska súťaž v oblasti infraštruktúry by mohla fungovať bez toho, aby 
v dostatočnej miere zavádzala účinné obmedzenia pre dominantného prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Uskutočnenie oddelenia funkcií by 
nemalo brániť náležitým koordinačným 
mechanizmom medzi samostatnými 
obchodnými subjektmi, aby sa zabezpečila 
ochrana práv materskej spoločnosti na 
hospodársky dohľad a dohľad nad 
riadením.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Oddelenie funkcií vertikálne integrovaného telekomunikačného podniku predstavuje 
obrovský, neprimeraný zásah do práv podniku. Takýto tvrdý nástroj na zabezpečenie 
hospodárskej súťaže by bol potrebný iba v prípade, že by doterajšia regulácia zlyhala alebo 
by hrozilo, že zlyhá. Takéto zlyhanie však nedokázala odhaliť ani Európska komisia. Naproti 
tomu platné nariadenia zabezpečujú dostatočný prístup konkurujúcich subjektov 
k infraštruktúre prevádzkovateľa siete, ktorý má významnú trhovú silu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Ak sa vertikálne integrovaný podnik 
rozhodne zbaviť sa svojho majetku 
tvoriaceho miestnu prístupovú sieť alebo 
jeho podstatnej časti tým, že o predá 
samostatnej právnickej osobe s inou 
vlastníckou štruktúrou alebo že vytvorí 
oddelený obchodný subjekt pre oblasť 
prístupových produktov, vnútroštátny 
regulačný orgán by mal posúdiť vplyv 
plánovanej transakcie na všetky 
existujúce povinnosti vyplývajúce z 
predpisov a uložené vertikálne 
integrovanému prevádzkovateľovi s 
cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť nových 
opatrení so smernicou 2002/19/ES 
(prístupová smernica) a smernicou 
2002/22/ES (smernica o univerzálnej 
službe). Dotknutý vnútroštátny regulačný 
orgán by mal vykonať novú analýzu 
trhov, na ktorých pôsobí oddelený subjekt, 
a podľa toho uložiť, zachovať, zmeniť 
alebo zrušiť povinnosti. Na tento účel by 
vnútroštátny orgán mal mať možnosť 
požadovať od podniku informácie.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Dobrovoľný predaj sietí by nemal byť predmetom právnej úpravy. Možný vplyv 
na hospodársku súťaž by sa mal preskúmať v rámci platných vnútroštátnych a európskych 
právnych predpisov o hospodárskej súťaži. Návrh Komisie treba na tomto mieste zamietnuť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Alexander Alvaro

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 45a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45a) Výber a predbežný výber 
prevádzkovateľa tvoria podstatné piliere 
doteraz dosiahnutej hospodárskej súťaže, 
a preto by mali byť aj v budúcnosti 
k dispozícii konečným spotrebiteľom 
na technologicky neutrálnom základe. 
Ustanovenie zverujúce právomoc ukladať 
povinnosti bolo zo systematických 
dôvodov vypustené zo smernice 
2002/22/ES a vložené do smernice 
2002/19/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Ak by sa v praxi, hoci len dočasne, z právnych dôvodov upustilo od povinnosti výberu 
prevádzkovateľa a predčasného výberu prevádzkovateľa, prinieslo by to nenapraviteľné 
nevýhody pre hospodársku súťaž, ktoré by sprevádzalo veľké zníženie investícií 
do infraštruktúry zo strany konkurujúcich subjektov a rozobranie infraštrukúry, do ktorej sa 
už investovalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Patrizia Toia

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46) Hoci je za určitých okolností náležité,
aby vnútroštátny regulačný orgán uložil 
povinnosti prevádzkovateľom, ktorí 
nemajú významnú trhovú silu, aby sa 
dosiahli ciele, ako je prepojiteľnosť medzi 
koncovými bodmi alebo interoperabilita 
služieb, je potrebné zabezpečiť, aby sa také 
povinnosti ukladali v súlade s regulačným 

(46) Hoci je za určitých okolností náležité, 
aby vnútroštátny regulačný orgán uložil 
povinnosti prevádzkovateľom, ktorí 
nemajú významnú trhovú silu, aby sa 
dosiahli ciele, ako je prepojiteľnosť medzi 
koncovými bodmi alebo interoperabilita 
služieb, alebo aby sa podporila účinnosť, 
udržateľná hospodárska súťaž 
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rámcom, a najmä s jeho notifikačnými 
postupmi.

a maximálny prospech pre koncových 
používateľov, a je potrebné zabezpečiť, 
aby sa také povinnosti ukladali v súlade s 
regulačným rámcom, a najmä s jeho 
notifikačnými postupmi.

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia neregulovaného prístupu si v súčasnosti účtujú prehnane vysoké poplatky za 
prepojenie hovorov na linku informácií o účastníckych číslach a tiež bránia možnosti 
poskytovateľov informácií o účastníckych číslach stanoviť si ich vlastné maloobchodné ceny. 
Nie je odôvodnené, aby si poskytovatelia prístupu účtovali iné poplatky za podobné 
prepojovacie produkty, ktoré pozostávajú z prepravy do bodu prepojenia alebo z neho. Tieto 
problémy treba riešiť, aby koneční užívatelia mohli v plnej miere profitovať z hospodárskej 
súťaže v oblasti informačných služieb o účastníckych číslach a aby sa dala odstrániť 
regulovaná maloobchodná univerzálna služba, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o 
účastníckych číslach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Gabriele Albertini

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Komisia má právomoc prijímať 
vykonávacie opatrenia, aby sa podmienky 
prístupu k digitálnej televízii a rádiovým 
službám uvedeným v prílohe I prispôsobili 
vývoju trhu a technológií. Týka sa to aj 
minimálneho zoznamu položiek v prílohe 
II, ktorý sa musí zverejniť, aby sa splnila 
povinnosť spojená s transparentnosťou. 

(47) Komisia má právomoc prijímať 
vykonávacie opatrenia, aby sa podmienky 
prístupu k digitálnej televízii a rádiovým 
službám uvedeným v prílohe I prispôsobili 
vývoju trhu a technológií. Týka sa to aj 
minimálneho zoznamu položiek v prílohe 
II, ktorý sa musí zverejniť, aby sa splnila 
povinnosť spojená s transparentnosťou. 
Okrem toho by Komisia mala mať 
právomoc ukladať prevádzkovateľom, 
ktorí kontrolujú prístup ku konečným 
užívateľom, veľkoobchodné prepojovacie 
povinnosti, aby sa zabezpečilo, že koneční 
užívatelia v plnej miere profitujú 
z hospodárskej súťaže v oblasti 
informačných služieb o účastníckych 
číslach. Takéto služby sú základným 
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nástrojom pri používaní elektronických 
komunikačných služieb a majú osobitný 
význam pre starších užívateľov 
a užívateľov so zdravotným postihnutím.
Opatrenia na veľkoobchodnej úrovni sú 
mimoriadne žiaduce v prípade, že by 
uľahčili odstránenie regulácie 
univerzálnej služby na maloobchodnej 
úrovni a umožnili by prechod na plne 
konkurenčné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Stefano Zappalà

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Komisia má právomoc prijímať 
vykonávacie opatrenia, aby sa podmienky 
prístupu k digitálnej televízii a rádiovým 
službám uvedeným v prílohe I prispôsobili 
vývoju trhu a technológií. Týka sa to aj 
minimálneho zoznamu položiek v prílohe 
II, ktorý sa musí zverejniť, aby sa splnila 
povinnosť spojená s transparentnosťou. 

(47) Komisia má právomoc prijímať 
vykonávacie opatrenia, aby sa podmienky 
prístupu k digitálnej televízii a rádiovým 
službám uvedeným v prílohe I prispôsobili 
vývoju trhu a technológií. Týka sa to aj 
minimálneho zoznamu položiek v prílohe 
II, ktorý sa musí zverejniť, aby sa splnila 
povinnosť spojená s transparentnosťou. 
Okrem toho by Komisia mala mať 
právomoc ukladať prevádzkovateľom, 
ktorí kontrolujú prístup ku konečným 
užívateľom, veľkoobchodné prepojovacie 
povinnosti, aby sa zabezpečilo, že koneční 
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užívatelia v plnej miere profitujú z 
hospodárskej súťaže v oblasti 
informačných služieb o účastníckych 
číslach. Takéto služby sú základným 
nástrojom pri používaní elektronických 
komunikačných služieb a majú osobitný 
význam pre starších užívateľov 
a užívateľov so zdravotným postihnutím. 
Opatrenia na veľkoobchodnej úrovni sú 
mimoriadne žiaduce v prípade, že by 
uľahčili odstránenie regulácie 
univerzálnej služby na maloobchodnej 
úrovni a umožnili by prechod na plne 
konkurenčné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Patrizia Toia

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Komisia má právomoc prijímať 
vykonávacie opatrenia, aby sa podmienky 
prístupu k digitálnej televízii a rádiovým 
službám uvedeným v prílohe I prispôsobili 
vývoju trhu a technológií. Týka sa to aj 
minimálneho zoznamu položiek v prílohe 
II, ktorý sa musí zverejniť, aby sa splnila 
povinnosť spojená s transparentnosťou.

(47) Komisia má právomoc prijímať 
vykonávacie opatrenia, aby sa podmienky 
prístupu k digitálnej televízii a rádiovým 
službám uvedeným v prílohe I prispôsobili 
vývoju trhu a technológií. Týka sa to aj 
minimálneho zoznamu položiek v prílohe 
II, ktorý sa musí zverejniť, aby sa splnila 
povinnosť spojená s transparentnosťou. 
Okrem toho by Komisia mohla mať 
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právomoc ukladať prevádzkovateľom, 
ktorí kontrolujú prístup ku konečným 
užívateľom, veľkoobchodné prepojovacie 
povinnosti, aby sa zabezpečilo, že koneční 
užívatelia v plnej miere profitujú 
z hospodárskej súťaže v oblasti 
informačných služieb o účastníckych 
číslach. Takéto služby sú základným 
nástrojom pri používaní elektronických 
komunikačných služieb a majú osobitný 
význam pre starších užívateľov 
a užívateľov so zdravotným postihnutím. 

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia neregulovaného prístupu si v súčasnosti účtujú prehnane vysoké poplatky za 
prepojenie hovorov na linku informácií o účastníckych číslach a tiež bránia možnosti 
poskytovateľov informácií o účastníckych číslach stanoviť si ich vlastné maloobchodné ceny. 
Tieto problémy treba riešiť, aby koneční užívatelia mohli v plnej miere profitovať 
z hospodárskej súťaže v oblasti informačných služieb o účastníckych číslach a aby sa dala 
odstrániť regulovaná maloobchodná univerzálna služba, pokiaľ ide o poskytovanie informácií 
o účastníckych číslach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 47a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47a) Ak je potrebné prijať harmonizačné 
opatrenia na realizáciu politiky 
Spoločenstva v oblasti elektronických 
komunikácií a frekvenčného spektra, 
ktoré presahujú rámec technických 
vykonávacích opatrení, Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívny návrh.

Or. en
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Odôvodnenie

Harmonizačné opatrenia, ktoré pridávajú nové podstatné ustanovenia do regulačného rámca, 
sa musia prijímať na základe legislatívneho návrhu. Iba nepodstatné prvky môžu podliehať 
komitologickému postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 47a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47a) Ak je potrebné prijať harmonizačné 
opatrenia na realizáciu politiky 
Spoločenstva v oblasti elektronických 
komunikácií a frekvenčného spektra, 
ktoré presahujú rámec technických 
vykonávacích opatrení, Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívny návrh.

Or. en

Odôvodnenie

PDN na zabezpečenie právneho súladu s rozhodnutím 1999/468/ES odôvodnenie 7a a článok 
1 ods. 2. Harmonizačné opatrenia, ktoré pridávajú nové podstatné ustanovenia do 
regulačného rámca, sa musia prijímať na základe legislatívneho návrhu. Iba nepodstatné 
prvky môžu podliehať komitologickému postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 47a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47a) Ak je potrebné prijať harmonizačné 
opatrenia na realizáciu politiky 
Spoločenstva v oblasti elektronických 
komunikácií a frekvenčného spektra, 
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ktoré presahujú rámec technických 
vykonávacích opatrení, Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívny návrh.

Or. en

Odôvodnenie

PDN na zabezpečenie právneho súladu s rozhodnutím 1999/468/ES odôvodnenie 7a a článok 
1 ods. 2. Harmonizačné opatrenia, ktoré pridávajú nové podstatné ustanovenia do 
regulačného rámca, sa musia prijímať na základe legislatívneho návrhu. Iba nepodstatné 
prvky môžu podliehať komitologickému postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Zavedenie požiadaviek na neutralitu 
služieb a neutralitu technológií v 
rozhodnutiach o udelení a priradení spolu 
so zvýšenou možnosťou prenášať práva 
medzi podnikmi by malo viesť k väčšej 
slobode a väčšiemu počtu spôsobov 
poskytovania elektronických 
komunikačných služieb, ako aj obsahu a 
služieb audiovizuálnych médií verejnosti, 
čím sa uľahčí aj dosiahnutie cieľov 
všeobecného záujmu. Preto by určité 
povinnosti všeobecného záujmu uložené 
vysielateľom a týkajúce sa poskytovania 
služieb audiovizuálnych médií mali byť v 
čoraz väčšej miere plnené bez potreby 
udeľovať individuálne práva na 
využívanie frekvenčného spektra. Použitie 
osobitných kritérií na prideľovanie 
spektra vysielateľom by bolo oprávnené 
len vtedy, keď je to dôležité pre splnenie 
osobitného cieľa všeobecného záujmu 
stanoveného vo vnútroštátnom práve. 
Postupy spojené s úsilím o dosiahnutie 

vypúšťa sa
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cieľov všeobecného záujmu by mali byť 
za všetkých okolností transparentné, 
objektívne, primerané a nediskriminačné.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN týkajúcim sa odôvodnení 21 a 22.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Zavedenie požiadaviek na neutralitu 
služieb a neutralitu technológií v 
rozhodnutiach o udelení a priradení spolu 
so zvýšenou možnosťou prenášať práva 
medzi podnikmi by malo viesť k väčšej 
slobode a väčšiemu počtu spôsobov 
poskytovania elektronických 
komunikačných služieb, ako aj obsahu a 
služieb audiovizuálnych médií verejnosti, 
čím sa uľahčí aj dosiahnutie cieľov 
všeobecného záujmu. Preto by určité 
povinnosti všeobecného záujmu uložené 
vysielateľom a týkajúce sa poskytovania 
služieb audiovizuálnych médií mali byť v 
čoraz väčšej miere plnené bez potreby 
udeľovať individuálne práva na 
využívanie frekvenčného spektra. Použitie 
osobitných kritérií na prideľovanie 
spektra vysielateľom by bolo oprávnené 
len vtedy, keď je to dôležité pre splnenie 
osobitného cieľa všeobecného záujmu 
stanoveného vo vnútroštátnom práve. 
Postupy spojené s úsilím o dosiahnutie 
cieľov všeobecného záujmu by mali byť 
za všetkých okolností transparentné, 
objektívne, primerané a nediskriminačné.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali bez obmedzení rozhodovať o základných výnimkách v oblasti kultúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Dominique Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Aby sa zabezpečilo zaobchádzanie na 
základe rovnosti, nemal by byť žiadny 
užívateľ spektra zbavený povinnosti platiť 
bežné poplatky za používanie spektra. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať naďalej možnosť na zachovávanie alebo zavádzanie systémov, 
v rámci ktorých sa povinnosť platiť poplatky za využívanie nahrádza povinnosťou plniť 
konkrétne ciele všeobecného záujmu. Tieto systémy sú bežné v súvislosti s pozemnými 
vysielacími frekvenciami, kde slúžia cieľom plurality médií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Aby sa zabezpečilo zaobchádzanie na 
základe rovnosti, nemal by byť žiadny 
užívateľ spektra zbavený povinnosti platiť 
bežné poplatky za používanie spektra.

vypúšťa sa

Or. fr



AM\725135SK.doc 99/108 PE407.629v01-00

SK

Odôvodnenie

Členským štátom sa teda musí ponechať možnosť zachovávať a zavádzať systémy, v rámci 
ktorých sa povinnosť platiť poplatky za využívanie nahrádza povinnosťou plniť ciele 
všeobecného záujmu. Tieto systémy, ktorých cieľom je pluralita médií, sa bežne využívajú v 
oblasti frekvencií pre pozemné vysielanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Aby sa zabezpečilo zaobchádzanie na 
základe rovnosti, nemal by byť žiadny 
užívateľ spektra zbavený povinnosti platiť 
bežné poplatky za používanie spektra.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať naďalej možnosť na zachovávanie alebo zavádzanie systémov, 
v rámci ktorých sa povinnosť platiť poplatky za využívanie nahrádza povinnosťou plniť 
konkrétne ciele všeobecného záujmu. Tieto systémy sú bežné v súvislosti s pozemnými 
vysielacími frekvenciami, kde slúžia cieľom plurality médií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Robert Goebbels

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Aby sa zabezpečilo zaobchádzanie na 
základe rovnosti, nemal by byť žiadny 
užívateľ spektra zbavený povinnosti platiť 
bežné poplatky za používanie spektra.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Táto koncepcia by sa ťažko realizovala, t. j. nútila by majiteľov satelitných parabolických 
antén, aby ich zaregistrovali, čo by viedlo k zložitej správe miliónov registračných údajov. 
V konečnom dôsledku by to bolo v neprospech spotrebiteľov (koncových užívateľov) v rámci 
EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Aby sa zabezpečilo zaobchádzanie na 
základe rovnosti, nemal by byť žiadny 
užívateľ spektra zbavený povinnosti platiť 
bežné poplatky za používanie spektra.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions:  downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives,
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Mary Honeyball

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Aby sa zabezpečilo zaobchádzanie na 
základe rovnosti, nemal by byť žiadny 

vypúšťa sa
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užívateľ spektra zbavený povinnosti platiť 
bežné poplatky za používanie spektra.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Aby sa zabezpečilo zaobchádzanie na 
základe rovnosti, nemal by byť žiadny 
užívateľ spektra zbavený povinnosti platiť 
bežné poplatky za používanie spektra.

(50) Každá úplná alebo čiastočná výnimka 
z povinnosti platiť poplatky za používanie 
spektra by mala byť objektívna 
a transparentná a založená na existencii 
iných povinností všeobecného záujmu 
stanovených vo vnútroštátnom práve.

Or. en

Odôvodnenie

Začlenenie PDN 8, ktorý predložil poslanec Guardans. Členské štáty musia mať naďalej 
možnosť na zachovávanie alebo zavádzanie systémov, v rámci ktorých sa povinnosť platiť 
poplatky za využívanie nahrádza povinnosťou plniť ciele všeobecného záujmu. Tieto systémy 
sú bežné v súvislosti s pozemnými frekvenciami, kde slúžia cieľom plurality médií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Aby sa zabezpečilo zaobchádzanie na 
základe rovnosti, nemal by byť žiadny 
užívateľ spektra zbavený povinnosti platiť 
bežné poplatky za používanie spektra.

(50) Každá úplná alebo čiastočná výnimka 
z povinnosti platiť poplatky za používanie 
spektra by mala byť objektívna 
a transparentná a založená na existencii 
iných povinností všeobecného záujmu 
stanovených vo vnútroštátnom práve.
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Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať naďalej možnosť na zachovávanie alebo zavádzanie systémov, 
v rámci ktorých sa povinnosť platiť poplatky za využívanie nahrádza povinnosťou plniť 
konkrétne ciele všeobecného záujmu. Tieto systémy sú bežné v súvislosti s pozemnými 
vysielacími frekvenciami, kde slúžia cieľom plurality médií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51) Vzhľadom na obmedzujúci vplyv 
platnosti individuálneho užívacieho práva, 
ktoré nie je obchodovateľné, na voľný 
prístup k rádiovým frekvenciám by táto 
platnosť mala byť časovo obmedzená. Ak 
užívacie práva obsahujú ustanovenie o 
obnovení ich platnosti, členské štáty by 
mali najprv vykonať preskúmanie, vrátane 
verejných konzultácií, pri zohľadnení 
vývoja trhu, pokrytia a vývoja technológií. 
Vzhľadom na vzácnosť frekvenčného 
spektra mali by sa individuálne práva 
udelené podnikom pravidelne 
preskúmavať. Pri vykonávaní tohto 
preskúmania by mali členské štáty zvážiť 
záujmy držiteľov týchto práv v porovnaní s 
potrebou podporiť zavedenie obchodovania 
so spektrom, ako aj pružnejšie využívať 
spektrum prostredníctvom všeobecných 
povolení tam, kde je to možné.

(51) Vzhľadom na obmedzujúci vplyv 
platnosti individuálneho užívacieho práva, 
ktoré nie je obchodovateľné, na voľný 
prístup k rádiovým frekvenciám by táto 
platnosť mala byť časovo obmedzená. Ak 
užívacie práva obsahujú ustanovenie o 
obnovení ich platnosti, členské štáty by 
mali najprv vykonať preskúmanie, vrátane 
verejných konzultácií, pri zohľadnení 
vývoja trhu, pokrytia a vývoja technológií. 
Pri vykonávaní tohto preskúmania by mali 
členské štáty zvážiť záujmy držiteľov 
týchto práv a spotrebiteľov (so zreteľom 
na uskutočnené investície, možnosti 
investícií a inovácií a potrebu zabezpečiť 
podnikateľskú istotu) a v porovnaní s 
potrebou podporiť zavedenie obchodovania 
so spektrom, ako aj pružnejšie využívať 
spektrum prostredníctvom všeobecných 
povolení tam, kde je to možné.

Or. en

Odôvodnenie

Preskúmanie existujúcich užívacích práv na  rádiové spektrum musí:
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- zohľadňovať podnikateľské modely určitých odvetví komunikačného priemyslu, 
napríklad prevádzkovateľov satelitov; a

- podporovať investície a inovácie v týchto odvetviach v prospech európskeho priemyslu.

Do satelitného systému sa napríklad investovalo veľa rokov vývoja a výstavby. Po spustení 
má satelit očakávanú životnosť 15 až 20 rokov. Na zabezpečenie podnikateľskej istoty, 
investícií a inovácií je dôležité, aby existovali oprávnené očakávania týkajúce sa obnovenia 
povolenia na dané obdobie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Robert Goebbels

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 57a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(57a) Pri vykonávaní činností na základe 
tejto smernice by sa malo prihliadať 
na prácu medzinárodných a regionálnych 
organizácií súvisiacu so správou 
rádiového spektra, napr. Medzinárodnej 
telekomunikačnej únie (ITU) a Európskej 
konferencie správ pôšt a telekomunikácií 
(CEPT), aby sa zabezpečila účinná správa 
a harmonizácia využívania spektra 
v rámci Spoločenstva. Pri vykonávaní 
tejto smernice by členské štáty a Komisia 
mali potvrdiť obsah medzinárodných 
dohôd uzatváraných členskými štátmi 
podľa rádiokomunikačných predpisov 
ITU.

Or. en

Odôvodnenie

Nemožno ignorovať dôležitosť ITU pri vypracúvaní medzinárodne záväzných predpisov na 
účinné používanie spektra a obežnej dráhy založeného na účinnom, racionálnom a nákladovo 
efektívnom využívaní. Na zabezpečenie účinného využívania spektra je veľmi dôležité, aby sa 
prevádzkovatelia opierali o postupy podávania žiadostí a koordinácie podľa ITU a aby 
postupovali v súlade s nimi s cieľom zabezpečiť, že sieť alebo systém možno úspešne 
koordinovať a uviesť do prevádzky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 58a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(58a) Komisia by mala monitorovať vývoj 
hospodárskej súťaže v oblasti 
infraštruktúry v odvetví elektronických 
komunikácií v spolupráci s OETR. 
Komisia by mala v januári 2014 vykonať 
preskúmanie sektorovo špecifickej 
regulácie ex ante, aby vyhodnotila proces 
postupného obmedzenia takejto regulácie 
spolu s koncepciou zachovania takejto 
regulácie v členských štátoch 
a na nadnárodných trhoch, kde nemožno 
dosiahnuť hospodársku súťaž v oblasti 
infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(59) Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie 
rámcovej smernice, prístupovej smernice a 
smernice o povolení by sa mali prijímať v 
súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 
28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu.

(59) Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie 
rámcovej smernice, prístupovej smernice a 
smernice o povolení by sa mali prijímať v 
súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 
28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu.
Opatrenia, ktoré môžu mať škodlivý vplyv 
na ciele kultúrnej a mediálnej politiky, 
ako ich vymedzili členské štáty, by 
Európska komisia nemala uplatňovať ako 
vykonávacie opatrenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhovaná záruka je nevyhnutná vzhľadom na rozšírené vykonávacie právomoci zverené 
Európskej komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Mary Honeyball

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(59) Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie 
rámcovej smernice, prístupovej smernice a 
smernice o povolení by sa mali prijímať v 
súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 
28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu.

(59) Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie 
rámcovej smernice, prístupovej smernice a 
smernice o povolení by sa mali prijímať v 
súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 
28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu. 
Opatrenia, ktoré môžu mať škodlivý vplyv 
na ciele kultúrnej a mediálnej politiky, 
ako ich vymedzili členské štáty, by 
Európska komisia nemala uplatňovať ako 
vykonávacie opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Komisii by sa mala udeliť najmä 
právomoc prijímať vykonávacie predpisy 
týkajúce sa notifikácie podľa článku 7 
rámcovej smernice, harmonizácie 

vypúšťa sa
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v oblasti spektra a prideľovania čísel a 
rovnako vo veciach spojených 
s bezpečnosťou sietí a služieb, 
identifikácie nadnárodných trhov, 
vykonávania noriem, harmonizovaného 
uplatňovania ustanovení regulačného 
rámca. Rovnako by sa jej mala udeliť 
právomoc prijímať vykonávacie opatrenie 
na aktualizáciu príloh I a II prístupovej 
smernice so zreteľom na vývoj trhu a 
technológií a prijímať vykonávacie 
opatrenia na harmonizáciu pravidiel, 
podmienok a postupov na udeľovanie 
povolenia pre elektronické komunikačné 
siete a služby. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a ich účelom je 
doplniť tieto smernice pridaním iných než 
podstatných prvkov, musia sa prijať v 
súlade s regulačným postupom s 
dôkladnou kontrolou, ustanoveným v 
článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES. Ak z 
naliehavých dôvodov nemožno dodržať 
bežné lehoty pre tento postup, Komisia by 
mala mať možnosť použiť skrátenie 
konanie ustanovené v článku 5a ods. 6 
uvedeného rozhodnutia.

Or. de

Odôvodnenie

Právomoc prijímať usmernenia prostredníctvom regulačného postupu s kontrolou, ktorú 
Komisia na tomto mieste navrhuje, značne obmedzuje práva Európskeho parlamentu, a preto 
ju treba ju zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Komisii by sa mala udeliť najmä 
právomoc prijímať vykonávacie predpisy 

(60) Komisii by sa mala udeliť najmä 
právomoc prijímať vykonávacie predpisy 
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týkajúce sa notifikácie podľa článku 7 
rámcovej smernice, harmonizácie v oblasti 
spektra a prideľovania čísel a rovnako vo 
veciach spojených s bezpečnosťou sietí a 
služieb, identifikácie nadnárodných trhov, 
vykonávania noriem, harmonizovaného 
uplatňovania ustanovení regulačného 
rámca. Rovnako by sa jej mala udeliť 
právomoc prijímať vykonávacie opatrenie 
na aktualizáciu príloh I a II prístupovej 
smernice so zreteľom na vývoj trhu a 
technológií a prijímať vykonávacie 
opatrenia na harmonizáciu pravidiel, 
podmienok a postupov na udeľovanie 
povolenia pre elektronické komunikačné 
siete a služby. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a ich účelom je 
doplniť tieto smernice pridaním iných než 
podstatných prvkov, musia sa prijať v 
súlade s regulačným postupom s dôkladnou 
kontrolou, ustanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES. Ak z 
naliehavých dôvodov nemožno dodržať 
bežné lehoty pre tento postup, Komisia by 
mala mať možnosť použiť skrátenie 
konanie ustanovené v článku 5a ods. 6 
uvedeného rozhodnutia. 

týkajúce sa notifikácie podľa článku 7 
rámcovej smernice, harmonizácie v oblasti 
prideľovania čísel a rovnako vo veciach 
spojených s bezpečnosťou sietí a služieb, 
identifikácie nadnárodných trhov, 
vykonávania noriem, harmonizovaného 
uplatňovania ustanovení regulačného 
rámca. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a ich účelom je 
doplniť tieto smernice pridaním iných než 
podstatných prvkov, musia sa prijať v 
súlade s regulačným postupom s dôkladnou 
kontrolou, ustanoveným v článku 5a
rozhodnutia 1999/468/ES. Vzhľadom na 
skutočnosť, že uplatnenie regulačného 
postupu s kontrolou v rámci bežných lehôt 
by v určitých výnimočných situáciách 
mohlo zabrániť včasnému prijatiu 
vykonávacích opatrení, Európsky 
parlament, Rada a Komisia by mali konať 
rýchlo v záujme zaistenia ich včasného 
prijatia.

Or. en

Odôvodnenie

Harmonizačné opatrenia, ktoré zahŕňajú pridávanie nových podstatných ustanovení do 
regulačného rámca, sa musia prijímať na základe legislatívneho návrhu. Iba nepodstatné 
prvky môžu podliehať komitologickému postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Patrizia Toia

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Komisii by sa mala udeliť najmä (60) Komisii by sa mala udeliť najmä 
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právomoc prijímať vykonávacie predpisy 
týkajúce sa notifikácie podľa článku 7 
rámcovej smernice, harmonizácie v oblasti 
spektra a prideľovania čísel a rovnako vo 
veciach spojených s bezpečnosťou sietí a 
služieb, identifikácie nadnárodných trhov, 
vykonávania noriem, harmonizovaného 
uplatňovania ustanovení regulačného 
rámca. Rovnako by sa jej mala udeliť 
právomoc prijímať vykonávacie opatrenie 
na aktualizáciu príloh I a II prístupovej 
smernice so zreteľom na vývoj trhu a 
technológií a prijímať vykonávacie 
opatrenia na harmonizáciu pravidiel, 
podmienok a postupov na udeľovanie 
povolenia pre elektronické komunikačné 
siete a služby. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a ich účelom je 
doplniť tieto smernice pridaním iných než 
podstatných prvkov, musia sa prijať v 
súlade s regulačným postupom s 
dôkladnou kontrolou, ustanoveným v 
článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES. Ak z 
naliehavých dôvodov nemožno dodržať 
bežné lehoty pre tento postup, Komisia by 
mala mať možnosť použiť skrátenie 
konanie ustanovené v článku 5a ods. 6 
uvedeného rozhodnutia. 

právomoc prijímať vykonávacie predpisy 
týkajúce sa notifikácie podľa článku 7 
rámcovej smernice, harmonizácie v oblasti 
spektra a prideľovania čísel a rovnako vo 
veciach spojených s bezpečnosťou sietí a 
služieb, identifikácie nadnárodných trhov, 
vykonávania noriem, harmonizovaného 
uplatňovania ustanovení regulačného 
rámca. Rovnako by sa na základe 
rámcovej smernice a smernice 
o oprávnení mala Komisii udeliť právomoc 
harmonizovať regulačný prístup 
k celoeurópskym službám, ako sú 
globálne telekomunikačné služby. 

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie 60 vymenúva právomoci, ktoré by sa mali udeliť Komisii.  Medzi nimi je aj 
právomoc harmonizovať presadzovanie ustanovení regulačného rámca. Celoeurópske služby 
by mali byť prvým kandidátom na harmonizované uplatňovanie takýchto ustanovení. 
Globálne telekomunikačné služby (GTS), ktoré spájajú kancelárie nadnárodných spoločností 
v rôznych európskych krajinách a často na rôznych svetadieloch, sú skvelým príkladom 
celoeurópskych služieb, pri ktorých by vnútroštátne regulačné ustanovenia mala 
harmonizovať Komisia.
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