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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Touto smernicou sa vytvára 
harmonizovaný rámec na reguláciu služieb 
elektronických komunikačných služieb, 
elektronických komunikačných sietí, 
pridružených zariadení a pridružených 
služieb a určitých aspektov koncových 
zariadení. Stanovujú sa úlohy 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
zriaďuje sa sústava postupov na 
zabezpečenie harmonizovaného 
uplatňovania regulačného rámca v celom 
Spoločenstve.

1. Touto smernicou sa vytvára 
harmonizovaný rámec na reguláciu služieb 
elektronických komunikačných služieb, 
elektronických komunikačných sietí, 
pridružených zariadení a pridružených 
služieb a určitých aspektov koncových 
zariadení, aby sa koncovým užívateľom so 
zdravotným postihnutím uľahčil prístup a 
aby sa podporilo využívanie 
elektronických komunikácií 
znevýhodnenými používateľmi. Stanovujú 
sa úlohy vnútroštátnych regulačných 
orgánov a zriaďuje sa sústava postupov na 
zabezpečenie harmonizovaného 
uplatňovania regulačného rámca v celom 
Spoločenstve.

Or. it

Odôvodnenie

Zámerom je objasniť určité aspekty koncových zariadení, ktoré môžu sprístupniť všetky 
telekomunikačné služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Touto smernicou sa vytvára 
harmonizovaný rámec na reguláciu služieb
elektronických komunikačných služieb, 
elektronických komunikačných sietí, 

1. Touto smernicou sa vytvára 
harmonizovaný rámec na reguláciu 
elektronických komunikačných služieb, 
elektronických komunikačných sietí, 
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pridružených zariadení a pridružených 
služieb a určitých aspektov koncových 
zariadení. Stanovujú sa úlohy 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
zriaďuje sa sústava postupov na 
zabezpečenie harmonizovaného 
uplatňovania regulačného rámca v celom 
Spoločenstve.“

pridružených zariadení a pridružených 
služieb a určitých aspektov koncových 
zariadení vrátane prístupnosti koncových 
zariadení pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Stanovujú sa úlohy 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
zriaďuje sa sústava postupov na 
zabezpečenie harmonizovaného 
uplatňovania regulačného rámca v celom 
Spoločenstve.“

Or. ro

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby boli koncové zariadenia prístupné, aby sa osobám so zdravotným 
postihnutím umožnilo využívať služby, ktoré ponúka informačná spoločnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Touto smernicou sa vytvára 
harmonizovaný rámec na reguláciu služieb 
elektronických komunikačných služieb, 
elektronických komunikačných sietí, 
pridružených zariadení a pridružených 
služieb a určitých aspektov koncových 
zariadení. Stanovujú sa úlohy 
vnútroštátnych regulačných orgánov a 
zriaďuje sa sústava postupov na 
zabezpečenie harmonizovaného 
uplatňovania regulačného rámca v celom 
Spoločenstve.

1. Touto smernicou sa vytvára 
harmonizovaný rámec na reguláciu služieb 
elektronických komunikačných služieb, 
elektronických komunikačných sietí, 
pridružených zariadení a pridružených 
služieb a určitých aspektov koncových 
zariadení, ako aj pre konečných 
užívateľov so zdravotným postihnutím. 
Stanovujú sa úlohy vnútroštátnych 
regulačných orgánov a zriaďuje sa sústava 
postupov na zabezpečenie 
harmonizovaného uplatňovania 
regulačného rámca v celom Spoločenstve.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Do článku 1 sa vkladá tento odsek:
„1a. Harmonizovaný právny rámec musí 
podporovať ochranu spotrebiteľov v 
odvetví elektronických komunikácií a 
zároveň zaručiť presnosť a úplnosť 
informácií poskytovaných v akejkoľvek 
forme a akýmkoľvek spôsobom, ako aj 
transparentnosť taríf a kvalitu 
poskytovaných služieb.
Takisto sa ním musí uznať úloha 
spotrebiteľských združení pri verejných 
diskusiách a zabezpečiť, 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 je zdôrazniť potrebu ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -2 (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-2) Článok 2 písmeno a) sa nahrádza 



PE407.630v01-00 6/102 AM\725136SK.doc

SK

takto:
„a) „elektronická komunikačná sieť“ 
znamená prenosové systémy a prípadne aj 
zariadenie na prepájanie alebo 
smerovanie a iné prostriedky alebo 
neaktívne sieťové prvky siete, ktoré 
umožňujú prenos signálov po drôte, 
rádiovými, optickými alebo inými 
elektromagnetickými prostriedkami, 
vrátane družicových sietí, pevných 
(s prepínaním okruhov a paketov vrátane 
internetu) a mobilných pozemských sietí, 
elektrických káblových systémov 
v rozsahu, v ktorom sú používané na 
prenos signálov, siete používané pre 
rozhlasové a televízne vysielanie a siete 
káblovej televízie, bez ohľadu na typ 
prenášanej informácie;“

Or. xm

Odôvodnenie

Vyjasnenie definície, keďže sa týka skôr elektronických komunikačných sietí ako verejných 
komunikačných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „nadnárodné trhy” znamenajú trhy, 
ktoré pokrývajú Spoločenstvo alebo jeho 
podstatnú časť a sú umiestnené vo viac 
ako jednom členskom štáte;

b) "nadnárodné trhy" znamenajú trhy 
vymedzené v súlade s článkom 15 ods. 4, 
ktoré pokrývajú Spoločenstvo alebo jeho 
podstatnú časť;

Or. es
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Odôvodnenie

Treba zachovať odkaz na článok 15 ods. 4, pretože práve tu sa stanovuje vymedzenie 
nadnárodných trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „verejná komunikačná sieť” znamená 
elektronickú komunikačnú sieť, ktorá sa 
používa úplne alebo prevažne na 
poskytovanie verejne dostupných 
elektronických komunikačných služieb a 
ktorá podporuje prenos informácií medzi 
koncovými bodmi siete, vrátane 
neaktívnych sieťových prvkov;

d) „verejná komunikačná sieť” znamená 
elektronickú komunikačnú sieť, ktorá sa 
používa úplne alebo prevažne na 
poskytovanie verejne dostupných 
elektronických komunikačných služieb 
a ktorá podporuje prenos informácií medzi 
koncovými bodmi siete;

Or. es

Odôvodnenie

Ide tu o konzistentnosť, keďže tieto neaktívne sieťové prvky sú zahrnuté do vymedzenia 
elektronickej komunikačnej siete (článok 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Nikolaos Vakalis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
prostriedky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo k elektronickej 

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
prostriedky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo k elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
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komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom tejto siete a/alebo služby 
alebo sú toho schopné a zahŕňajú systémy 
na prepočet čísla alebo preklad adries, 
systémy podmieneného prístupu a 
elektronických programových sprievodcov, 
ako aj fyzickú infraštruktúru, ako sú 
káblovody, stožiare, pouličné rozvodné 
skrine a budovy;

a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom tejto siete a/alebo služby 
alebo sú toho schopné a zahŕňajú systémy 
na prevod čísel alebo preklad adries, 
systémy podmieneného prístupu a 
elektronických programových sprievodcov, 
ako aj fyzickú infraštruktúru, ako sú 
káblovody, vrátane káblovodov ostatných 
verejných a súkromných infraštruktúr, 
ako sú napríklad vodné, kanalizačné, 
plynové potrubia a elektrické rozvody, 
stožiare, pouličné rozvodné skrine a 
budovy;

Or. en

Odôvodnenie

Na podporu infraštruktúry by sa rozšírený prístup ku káblovodom nemal umelo obmedziť na 
rozvody prevádzkovateľov telekomunikácií, ale mal by zahŕňať všetky dostupné rozvody. Čím 
viac káblovodov bude k dispozícii, tým sú väčšie šance na trvalo udržateľnú hospodársku 
súťaž na základe rozširovania sietí tretích strán. 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
prostriedky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo k elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom tejto siete a/alebo služby 
alebo sú toho schopné a zahŕňajú systémy 
na prepočet čísla alebo preklad adries, 
systémy podmieneného prístupu a 
elektronických programových sprievodcov, 
ako aj fyzickú infraštruktúru, ako sú 

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
prostriedky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo k elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom tejto siete a/alebo služby 
alebo sú toho schopné a zahŕňajú systémy 
na prepočet čísla alebo preklad adries, 
kapacity súvisiace s totožnosťou, miestom 
a prítomnosťou, systémy podmieneného 
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káblovody, stožiare, pouličné rozvodné 
skrine a budovy;

prístupu a elektronických programových 
sprievodcov, ako aj fyzickú infraštruktúru, 
ako sú vstupy do budov, elektroinštalácia, 
nosné konštrukcie, stožiare, antény, 
káblové rozvody, šachty a pouličné 
rozvodné skrine;

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom PDN je rozšíriť rozsah definície tak, aby zahŕňala ďalšie príklady pridružených 
prostriedkov.

Okrem toho by znenie malo byť v súlade s článkom 12 písm. i) návrhu smernice o prístupe 
k elektronickým komunikačným sieťam a príslušným zariadeniam z roku 2007.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Stefano Zappalà

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
prostriedky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo k elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom tejto siete a/alebo služby 
alebo sú toho schopné a zahŕňajú systémy 
na prepočet čísla alebo preklad adries, 
systémy podmieneného prístupu a 
elektronických programových sprievodcov, 
ako aj fyzickú infraštruktúru, ako sú 
káblovody, stožiare, pouličné rozvodné 
skrine a budovy;

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
prostriedky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo k elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom tejto siete a/alebo služby 
alebo sú toho schopné a zahŕňajú systémy 
na prepočet čísla alebo preklad adries, 
platobné a inkasné služby a databázy 
účastníkov na poskytovanie informačných 
služieb o účastníckych číslach, systémy 
podmieneného prístupu a elektronických 
programových sprievodcov, ako aj fyzickú 
infraštruktúru, ako sú káblovody, stožiare, 
pouličné rozvodné skrine a budovy;“

Or. en
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Odôvodnenie

Platobné a inkasné služby a prístup k databázam účastníkov sú nevyhnutnými službami, ktoré 
musí telekomunikačný prevádzkovateľ riadiaci prístup ku konečnému užívateľovi zabezpečiť 
poskytovateľom informačných služieb o účastníckych číslach, aby mohli poskytovať 
konkurencieschopné informačné služby o účastníckych číslach v súlade so smernicou 
o hospodárskej súťaži (článok 5). Prístup k databázam účastníkov osobitne upravuje článok 
25 ods. 2 smernice o univerzálnej službe. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Gabriele Albertini

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
prostriedky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo k elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom tejto siete a/alebo služby 
alebo sú toho schopné a zahŕňajú systémy 
na prepočet čísla alebo preklad adries, 
systémy podmieneného prístupu a 
elektronických programových sprievodcov, 
ako aj fyzickú infraštruktúru, ako sú 
káblovody, stožiare, pouličné rozvodné 
skrine a budovy;

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
prostriedky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo k elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom tejto siete a/alebo služby 
alebo sú toho schopné a zahŕňajú systémy 
na prepočet čísla alebo preklad adries, 
platobné a inkasné služby a databázy 
účastníkov na poskytovanie informačných 
služieb o účastníckych číslach, systémy 
podmieneného prístupu a elektronických 
programových sprievodcov, ako aj fyzickú 
infraštruktúru, ako sú káblovody, stožiare, 
pouličné rozvodné skrine a budovy;“

Or. en

Odôvodnenie

Platobné a inkasné služby a prístup k databázam účastníkov sú nevyhnutnými službami, ktoré 
musí telekomunikačný prevádzkovateľ riadiaci prístup ku konečnému užívateľovi zabezpečiť 
poskytovateľom informačných služieb o účastníckych číslach, aby mohli poskytovať 
konkurencieschopné informačné služby o účastníckych číslach v súlade so smernicou 
o hospodárskej súťaži (článok 5). Prístup k databázam účastníkov osobitne upravuje článok 
25 ods. 2 smernice o univerzálnej službe. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
prostriedky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo k elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom tejto siete a/alebo služby 
alebo sú toho schopné a zahŕňajú systémy 
na prepočet čísla alebo preklad adries, 
systémy podmieneného prístupu a 
elektronických programových sprievodcov, 
ako aj fyzickú infraštruktúru, ako sú 
káblovody, stožiare, pouličné rozvodné 
skrine a budovy;

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
prostriedky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo k elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom tejto siete a/alebo služby 
alebo sú toho schopné a zahŕňajú systémy 
na prepočet čísla alebo preklad adries, 
platobné a inkasné služby a databázy 
účastníkov na poskytovanie informačných 
služieb o účastníckych číslach, systémy 
podmieneného prístupu a elektronických 
programových sprievodcov, ako aj fyzickú 
infraštruktúru, ako sú káblovody, stožiare, 
pouličné rozvodné skrine a budovy;

Or. en

Odôvodnenie

Platobné a inkasné služby a prístup k databázam účastníkov sú nevyhnutnými službami, ktoré 
musí telekomunikačný prevádzkovateľ riadiaci prístup ku konečnému užívateľovi zabezpečiť 
poskytovateľom informačných služieb o účastníckych číslach, aby mohli poskytovať 
konkurencieschopné informačné služby o účastníckych číslach v súlade so smernicou 
o hospodárskej súťaži (článok 5). Prístup k databázam účastníkov osobitne upravuje článok 
25 ods. 2 smernice o univerzálnej službe. 



PE407.630v01-00 12/102 AM\725136SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť obmedzenia nielen vtedy, ak bolo zistené takéto 
rušenie, ale aj vtedy, ak škodlivé rušenie pravdepodobne nastane. Vzhľadom na závažnosť 
problémov rušenia medzi jednosmernými a obojsmernými (príjem a vysielanie) službami je 
nevyhnutné poskytnúť ochranu pred škodlivým rušením v súlade s medzinárodne dohodnutými 
plánmi frekvenčného spektra, a najmä ženevským plánom Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie (ITU) (GE-O6). Vo vnútroštátnych právnych systémoch musí existovať priestor 
na zaistenie spoločného využívania frekvenčného spektra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Reino Paasilinna

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

s) „škodlivé rušenie“ znamená rušenie, 
ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej 

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

služby alebo iných bezpečnostných služieb, 
alebo ktoré môže inak vážne zhoršiť, 
znemožniť alebo opakovane prerušiť 
rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú v 
súlade s platnými predpismi, predpismi 
Spoločenstva alebo s vnútroštátnymi 
predpismi.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť obmedzenia nielen vtedy, ak bolo zistené takéto 
rušenie, ale aj vtedy, ak škodlivé rušenie pravdepodobne nastane. V súlade s týmto by sa malo 
zmeniť a doplniť vymedzenie pojmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Hannes Swoboda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia mobilnej siete musia na základe smernice o univerzálnej službe poskytovať 
služby vysokej kvality. Škodlivé rušenie ohrozuje poskytovanie služieb mobilnej siete, ako aj 
každej služby elektronickej komunikácie. Preto správne vymedzenie pojmu „škodlivé rušenie“ 
sa musí vzťahovať na všetky služby, nielen na individuálne služby, ktoré sa považujú za 
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mimoriadne dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh slúži na objasnenie toho, že by sa mali zodpovedajúco 
zohľadniť aj medzinárodné plány využívania frekvenčného spektra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

s) „škodlivé rušenie“ znamená rušenie, 
ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej 
služby alebo iných bezpečnostných služieb, 
alebo ktoré inak vážne zhoršuje, 

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

znemožňuje alebo opakovane prerušuje 
rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú 
v súlade s platnými medzinárodnými 
predpismi, predpismi Spoločenstva alebo 
s vnútroštátnymi predpismi.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je zohľadniť v tejto definícii nielen vnútroštátne predpisy a predpisy Spoločenstva, ale 
aj medzinárodné predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Gunnar Hökmark

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno e
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 2 – písmeno s
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť v prípade potreby obmedzenia na zabránenie 
rušeniu, ktoré bolo zistené, a v súvislosti s okolnosťami, za ktorých k škodlivému rušeniu môže 
dôjsť.

Je nevyhnutné zohľadňovať pravidlá a predpisy ITU. Niektoré služby, ako napr. satelitné 
služby môžu získať licenciu od vnútroštátneho úradu ITU, ktorý nie je na území EÚ, aj 
napriek tomu, že poskytované služby sa využívajú v rámci EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno ea (nové)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 2 – písmeno sa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„sa) „verejne dostupné“ znamená 
dostupné širokej verejnosti po akceptovaní 
obchodných podmienok.“

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť pojem, ktorý sa často 
používa v smerniciach, no nemá jednotný výklad vo vnútroštátnom práve, čo vedie k veľkým 
rozdielom v právach, povinnostiach a administratívnom zaťažení poskytovateľov 
telekomunikačných služieb v jednotlivých krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno ea (nové)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 2 – písmeno sa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„sa) „verejne dostupné“ znamená 
dostupné širokej verejnosti po akceptovaní 
obchodných podmienok.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť pojem, ktorý sa často 
používa v smerniciach, no nemá jednotný výklad vo vnútroštátnom práve, čo vedie k veľkým 
rozdielom v právach, povinnostiach a administratívnom zaťažení poskytovateľov 
telekomunikačných služieb v jednotlivých krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
vnútroštátne regulačné orgány vykonávali 
svoje právomoci nezávisle, nestranne a 

3. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
vnútroštátne regulačné orgány vykonávali 
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transparentne. Vnútroštátne regulačné 
orgány nemôžu vyžadovať alebo preberať 
pokyny od akéhokoľvek iného orgánu v 
súvislosti s každodenným plnením úloh, 
ktorými boli poverené podľa 
vnútroštátneho práva vykonávajúceho 
komunitárne právo.

svoje právomoci nezávisle, nestranne 
a transparentne. Vnútroštátne regulačné 
orgány zodpovedné za reguláciu trhu ex-
ante nemôžu vyžadovať alebo preberať 
pokyny od akéhokoľvek iného orgánu 
v súvislosti s každodenným plnením úloh, 
ktorými boli poverené podľa 
vnútroštátneho práva vykonávajúceho 
komunitárne právo.

Or. es

Odôvodnenie

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

orgány zriadené v súlade s článkom 4 alebo 
vnútroštátne súdy.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby riaditeľ
vnútroštátneho regulačného orgánu alebo 
jeho náhradník mohol byť prepustený len 
v prípade, ak už nespĺňa podmienky 
požadované na výkon svojej funkcie a 
vopred stanovené vo vnútroštátnom práve, 
alebo keď sa dopustil vážneho pochybenia. 
Rozhodnutie o prepustení riaditeľa
vnútroštátneho regulačného orgánu zo 
zamestnania musí obsahovať vyhlásenie o 
dôvodoch a zverejní sa v čase prepustenia.

Členovia riadiacich rád vnútroštátnych 
regulačných orgánov sú vymenovaní na 
päťročné obnoviteľné funkčné obdobie. 
Členské štáty zabezpečia, aby členovia 
riadiacej rady vnútroštátneho regulačného 
orgánu mohli byť prepustení len v prípade, 
ak už nespĺňajú podmienky požadované na 
výkon svojej funkcie a vopred stanovené 
vo vnútroštátnom práve, alebo keď sa 
dopustili vážneho pochybenia. 
Rozhodnutie o prepustení člena riadiacej 
rady vnútroštátneho regulačného orgánu zo 
zamestnania musí obsahovať vyhlásenie 
o dôvodoch a zverejní sa v čase 
prepustenia.

Or. ro

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia sú potrebné na zabezpečenie stability a nezávislosti regulačného orgánu.



PE407.630v01-00 20/102 AM\725136SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby riaditeľ 
vnútroštátneho regulačného orgánu alebo 
jeho náhradník mohol byť prepustený len v 
prípade, ak už nespĺňa podmienky 
požadované na výkon svojej funkcie a 
vopred stanovené vo vnútroštátnom práve, 
alebo keď sa dopustil vážneho pochybenia.
Rozhodnutie o prepustení riaditeľa 
vnútroštátneho regulačného orgánu zo 
zamestnania musí obsahovať vyhlásenie o 
dôvodoch a zverejní sa v čase prepustenia.

Členské štáty zabezpečia, aby riaditeľ 
vnútroštátneho regulačného orgánu 
uvedeného vyššie alebo jeho náhradník 
mohol byť prepustený len v prípade, ak už 
nespĺňa podmienky požadované na výkon 
svojej funkcie a vopred stanovené vo 
vnútroštátnom práve, alebo keď sa dopustil 
vážneho pochybenia. Rozhodnutie 
o prepustení riaditeľa vnútroštátneho 
regulačného orgánu zo zamestnania musí 
obsahovať vyhlásenie o dôvodoch 
a zverejní sa v čase prepustenia.

Or. es

Odôvodnenie

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. K článku 3 ods. 3 sa pridáva tento 
pododsek:
„3a. Vnútroštátne regulačné orgány 
vyžadujú od poskytovateľov 
komunikačných služieb a/alebo sietí len 
také informácie a dokumentáciu, ktoré sú 
potrebné na plnenie úloh, ktorými ich 
poverili členské štáty.“

Or. de

Odôvodnenie

Zabezpečenie nezávislých a nestranných vnútroštátnych regulačných orgánov (VRO), ktoré 
celú svoju činnosť vykonávajú na základe zásady transparentnosti, rovnako ako rozšírenie 
odvolacieho konania sú celkovo vítané.  S tým súvisiace povinnosti týkajúce sa poskytovania 
informácií a dokumentácie musia byť v primeranom rozsahu hlavne preto, aby sa 
z poskytovania a spracovania týchto materiálov nevytvoril u VRO nový okruh úloh, ktorý je 
náročný na zdroje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Do článku 3 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné vnútroštátne regulačné orgány 
napomáhaním intenzívnejšej regulačnej 
koordinácie a súdržnosti aktívne 
podporovali ciele OETR.
Členské štáty zabezpečia, aby mali 
vnútroštátne regulačné orgány dostatok 
finančných a ľudských zdrojov na 
vykonávanie svojich úloh, ktorými boli 
poverené, a aby sa mohli aktívne podieľať 
na činnosti OETR a prispievať k nej. 
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Vnútroštátne regulačné orgány musia 
mať osobitný ročný rozpočet a tento 
rozpočet sa zverejňuje.“ 

Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie odseku 3a zabezpečí, že členské štáty zaistia zriadenie Orgánu európskych 
telekomunikačných regulátorov(OETR), ktorý bude zahŕňať všetky VRO. OETR by malo 
formu združenia vnútroštátnych regulačných orgánov bez nezávislej právnej subjektivity, t. j. 
predovšetkým, že tento orgán nebude súčasťou priamej alebo nepriamej správy Spoločenstva.  
Toto zabráni každému rozporu s precedentným rozhodnutím v prípade MERONI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Do článku 3 sa dopĺňa tento odsek:
„3b. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne regulačné orgány pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa 
domácich trhov čo najviac prihliadali na 
spoločné pozície OETR.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3c (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. Pridáva sa tento článok:

„Článok 3a
Členské štáty spoločne zriadia sieť 
vnútroštátnych regulačných orgánov v 
súlade s postupmi vymedzenými v 
nariadení č. [.../.../ES]1.
1 Nariadenie o zriadení siete 
vnútroštátnych regulačných orgánov pre 
európsky trh elektronických 
komunikácií.“ 

Or. en

Odôvodnenie

Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií by sa mal nahradiť sieťou vnútroštátnych 
regulačných orgánov. Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií vytvára rozsiahlu 
byrokraciu, je v rozpore so zásadou subsidiarity, protirečí dlhodobému cieľu nahradiť 
reguláciu ex ante právnymi predpismi upravujúcimi hospodársku súťaž a navyše nie je 
dostatočne nezávislý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby na 
vnútroštátnej úrovni existovali účinné 
mechanizmy, v rámci ktorých má každý 
užívateľ alebo podnik poskytujúci 
elektronické komunikačné siete a/alebo
služby, ktorý je dotknutý rozhodnutím 
vnútroštátneho regulačného orgánu, právo 
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 
k odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý 
od zúčastnených strán. Tento orgán, 

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

ktorým môže byť súd, musí mať 
zodpovedajúce odborné znalosti potrebné 
na vykonávanie svojich funkcií. Členské 
štáty zabezpečia, aby sa skutková podstata 
prípadov riadne zohľadnila a aby existoval 
účinný odvolací mechanizmus. Členské 
štáty obmedzia čas vyhradený na 
posúdenie týchto odvolaní.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. es

Odôvodnenie

Treba zohľadniť rozdielne procesné právo v členských štátoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že dočasné opatrenia sa nesmú povoliť z iných dôvodov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno aa (nové)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa)  Dopĺňa sa tento odsek:
„2a. Odvolacie orgány majú právomoc 
požiadať OETR o stanovisko pred 
prijatím rozhodnutia v priebehu 
odvolacieho konania.“
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Or. en

Odôvodnenie

Odvolacie orgány by mali byť zároveň oprávnené konzultovať s OETR, ak má prerokúvaná 
vec vplyv na vnútorný trh. Tento mechanizmus by uľahčil postupnú harmonizáciu pri 
uplatňovaní tohto rámca a zlepšil súlad na trhu s elektronickými komunikáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zhromažďujú informácie o 
predmete odvolaní, počte žiadostí o 
odvolanie, dĺžke trvania odvolacích 
konaní, počte rozhodnutí vydať dočasné 
opatrenia prijaté v súlade s odsekom 1 a 
dôvody takých rozhodnutí. Členské štáty 
každoročne sprístupnia tieto informácie 
Komisii a Európskemu úradu pre trh 
elektronických komunikácií (ďalej len 
„úrad“).

3. Členské štáty zhromažďujú informácie 
o počte žiadostí o odvolanie, dĺžke trvania 
odvolacích konaní a počte rozhodnutí 
vydať dočasné opatrenia. Členské štáty 
každoročne sprístupnia tieto informácie
Komisii na základe odôvodnenej žiadosti.

Or. es

Odôvodnenie

Zámerom je predísť narastaniu byrokracie a zbytočným nákladom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 4 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zhromažďujú informácie o 
predmete odvolaní, počte žiadostí o 
odvolanie, dĺžke trvania odvolacích 
konaní, počte rozhodnutí vydať dočasné 
opatrenia prijaté v súlade s odsekom 1 a 
dôvody takých rozhodnutí. Členské štáty 
každoročne sprístupnia tieto informácie 
Komisii a Európskemu úradu pre trh 
elektronických komunikácií (ďalej len 
„úrad“).

3. Členské štáty zhromažďujú informácie o 
predmete odvolaní, počte žiadostí o 
odvolanie, dĺžke trvania odvolacích 
konaní, počte rozhodnutí vydať dočasné 
opatrenia prijaté v súlade s odsekom 1 a 
dôvody takých rozhodnutí. Členské štáty 
každoročne sprístupnia tieto informácie 
OETR.

Or. de

Odôvodnenie

Zabezpečenie nezávislých a nestranných vnútroštátnych regulačných orgánov (VRO), ktoré 
celú svoju činnosť vykonávajú na základe zásady transparentnosti, rovnako ako rozvoj 
odvolacieho konania sú celkovo vítané.  S tým súvisiace povinnosti týkajúce sa poskytovania 
informácií a dokumentácie musia byť v primeranom rozsahu hlavne preto, aby sa 
z poskytovania a spracovania týchto materiálov nevytvoril u VRO nový okruh úloh, ktorý je 
náročný na zdroje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zhromažďujú informácie o 
predmete odvolaní, počte žiadostí o 
odvolanie, dĺžke trvania odvolacích 
konaní, počte rozhodnutí vydať dočasné 
opatrenia prijaté v súlade s odsekom 1 a 
dôvody takých rozhodnutí. Členské štáty 
každoročne sprístupnia tieto informácie 
Komisii a Európskemu úradu pre trh 
elektronických komunikácií (ďalej len 
„úrad“).

3. Členské štáty zhromažďujú informácie o 
predmete odvolaní, počte žiadostí o 
odvolanie, dĺžke trvania odvolacích 
konaní, počte rozhodnutí vydať dočasné 
opatrenia prijaté v súlade s odsekom 1 a 
dôvody takých rozhodnutí. Členské štáty 
každoročne sprístupnia tieto informácie 
Komisii a sieti vnútroštátnych 
regulačných orgánov.
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Or. en

Odôvodnenie

Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií by sa mal nahradiť sieťou vnútroštátnych 
regulačných orgánov. Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií vytvára rozsiahlu 
byrokraciu, je v rozpore so zásadou subsidiarity, protirečí dlhodobému cieľu nahradiť 
reguláciu ex ante právnymi predpismi upravujúcimi hospodársku súťaž a navyše nie je 
dostatočne nezávislý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Lambert van Nistelrooij

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky 
poskytujúce elektronické komunikačné 
siete alebo služby poskytovali všetky 
informácie, vrátane finančných informácií, 
potrebné pre vnútroštátne regulačné orgány 
na zabezpečenie zhody s ustanoveniami 
tejto smernice a osobitných smerníc alebo s 
rozhodnutiami prijatými podľa týchto 
smerníc. Tieto podniky musia takéto 
informácie poskytnúť na požiadanie a bez 
zbytočného odkladu, v lehote a s takou 
úrovňou podrobností, aké vyžaduje 
vnútroštátny regulačný orgán. Informácie 
požadované vnútroštátnym regulačným 
orgánom musia byť primerané plneniu 
danej úlohy. Vnútroštátny regulačný orgán 
uvedie dôvody, ktoré jeho žiadosť o 
informácie oprávňujú, a dodržiava právne 
predpisy Spoločenstva a vnútroštátne 
právne predpisy v oblasti obchodného 
tajomstva.

Or. en
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Odôvodnenie

Poskytovanie informácií týkajúcich sa budúcej siete alebo vývoja služby zvyšuje neistotu 
a riziká vývoja. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby požiadavky VRO na informácie boli 
v súlade s právom Spoločenstva a vnútroštátnym právom v oblasti obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Reino Paasilinna

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Ustanovenie týkajúce sa informačnej povinnosti o budúcom vývoji predpokladá, že dotknuté 
podniky budú mať až takmer jasnovidecké schopnosti a následkom jeho nejednoznačnosti sa 
vynára otázka, od akého stupňa uskutočňovania sa musí vývoj hlásiť. V zmysle 
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proporcionality nariaďovacích právomocí VRO týkajúcich sa informačných povinností, ako aj 
právnej istoty podnikov treba uviesť obmedzujúce objasnenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Dragoş Florin David

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje 
článok 7 ods. 10, článok 20 alebo článok 
21, a pokiaľ vykonávacie predpisy prijaté 
v súlade s článkom 9c nestanovujú inak, 
členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že 
vnútroštátne regulačné orgány majú 
v úmysle prijať opatrenia v súlade s touto 
smernicou alebo osobitnými smernicami, 
ktoré majú výrazný vplyv na relevantný 
trh, alebo že majú v úmysle stanoviť 
obmedzenie v súlade s článkom 9 ods. 3 a 
4, poskytnú zainteresovaným stranám 
príležitosť predložiť k návrhu opatrení v 
primeranej lehote pripomienky. 

S výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje 
článok 7 ods. 10, článok 20 alebo článok 
21, a pokiaľ vykonávacie predpisy prijaté 
v súlade s článkom 9c nestanovujú inak, 
členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že 
vnútroštátne regulačné orgány majú 
v úmysle prijať opatrenia v súlade s touto 
smernicou alebo osobitnými smernicami, 
ktoré majú výrazný vplyv na relevantný 
trh, alebo že majú v úmysle stanoviť 
obmedzenie v súlade s článkom 9 ods. 3 a 
4, poskytnú zainteresovaným stranám 
príležitosť predložiť pripomienky k návrhu 
opatrení v primeranej lehote, ktorá nie je 
kratšia ako 4 týždne.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje 
článok 7 ods. 10, článok 20 alebo článok 
21, a pokiaľ vykonávacie predpisy prijaté 
v súlade s článkom 9c nestanovujú inak, 

S výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje 
článok 7 ods. 10, článok 20 alebo 
článok 21, a pokiaľ vykonávacie predpisy 
prijaté v súlade s článkom 9c nestanovujú 
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členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že 
vnútroštátne regulačné orgány majú 
v úmysle prijať opatrenia v súlade s touto 
smernicou alebo osobitnými smernicami, 
ktoré majú výrazný vplyv na relevantný 
trh, alebo že majú v úmysle stanoviť 
obmedzenie v súlade s článkom 9 ods. 3 a 
4, poskytnú zainteresovaným stranám 
príležitosť predložiť k návrhu opatrení v 
primeranej lehote pripomienky.

inak, členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, že vnútroštátne regulačné 
orgány majú v úmysle prijať opatrenia 
v súlade s touto smernicou alebo 
osobitnými smernicami, ktoré majú 
výrazný vplyv na relevantný trh, alebo že 
majú v úmysle stanoviť obmedzenie 
v súlade s článkom 9 ods. 3 a 4 a pokiaľ 
tieto majú výrazný vplyv na relevantný 
trh, poskytnú zainteresovaným stranám 
príležitosť predložiť k návrhu opatrení 
v primeranej lehote najmenej šiestich 
týždňov pripomienky.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Lambert van Nistelrooij

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje 
článok 7 ods. 10, článok 20 alebo článok 
21, a pokiaľ vykonávacie predpisy prijaté 
v súlade s článkom 9c nestanovujú inak, 
členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že 
vnútroštátne regulačné orgány majú 
v úmysle prijať opatrenia v súlade s touto 
smernicou alebo osobitnými smernicami, 
ktoré majú výrazný vplyv na relevantný 
trh, alebo že majú v úmysle stanoviť 
obmedzenie v súlade s článkom 9 ods. 3 a 
4, poskytnú zainteresovaným stranám 
príležitosť predložiť k návrhu opatrení v 
primeranej lehote pripomienky.

S výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje 
článok 7 ods. 10, článok 20 alebo článok 
21, a pokiaľ vykonávacie predpisy prijaté 
v súlade s článkom 9c nestanovujú inak, 
členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že 
vnútroštátne regulačné orgány majú 
v úmysle prijať opatrenia v súlade s touto 
smernicou alebo osobitnými smernicami, 
ktoré majú výrazný vplyv na relevantný 
trh, alebo že majú v úmysle stanoviť 
obmedzenie v súlade s článkom 9 ods. 3 a 
4, poskytnú zainteresovaným stranám 
príležitosť predložiť pripomienky k návrhu 
opatrení v primeranej lehote, ktorá nie je 
kratšia ako 8 týždňov.

Or. en
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Odôvodnenie

V akčnom pláne lepšej regulácie (KOM(2002)0704 v konečnom znení s názvom Smerom 
k posilneniu kultúry konzultácií a dialógu – všeobecné zásady a minimálne normy pre 
konzultácie Komisie so zainteresovanými stranami, s. 21) Komisia uviedla lehotu 8 týždňov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty zaručia prístupnosť 
elektronických komunikačných služieb aj 
pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
výročnú správu o úrovni prístupnosti 
elektronických komunikačných služieb 
a špecifických služieb informačnej 
spoločnosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím.

Or. ro

Odôvodnenie

Prístupnosť služieb informačnej spoločnosti pre osoby so zdravotným postihnutím je 
nevyhnutná pre ich integráciu do spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vnútroštátne regulačné orgány 2. Vnútroštátne regulačné orgány 
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prispievajú spoluprácou s Komisiou a s 
úradom k rozvoju vnútorného trhu, aby sa 
zabezpečilo dôsledné uplatňovanie 
ustanovení tejto smernice a osobitných 
smerníc vo všetkých členských štátoch. Na 
tento účel pracujú s Komisiou a úradom 
najmä s cieľom určiť typy nástrojov a 
nápravných opatrní najvhodnejších na 
riešenie konkrétnych druhov situácii na 
trhu.

prispievajú vzájomnou transparentnou 
spoluprácou v rámci OETR a s Komisiou 
k rozvoju vnútorného trhu, aby sa 
zabezpečilo dôsledné uplatňovanie 
ustanovení tejto smernice a osobitných 
smerníc vo všetkých členských štátoch. Na 
tento účel vnútroštátne regulačné orgány 
prijmú spoločné pozície týkajúce sa 
druhov nástrojov a nápravných opatrení, 
ktoré sú najvhodnejšie na riešenie 
problémov súvisiacich s hospodárskou 
súťažou v rámci príslušných trhov.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ustanovujú úlohu OETR v článku 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vnútroštátne regulačné orgány 
prispievajú spoluprácou s Komisiou a s 
úradom k rozvoju vnútorného trhu, aby sa 
zabezpečilo dôsledné uplatňovanie 
ustanovení tejto smernice a osobitných 
smerníc vo všetkých členských štátoch. Na 
tento účel pracujú s Komisiou a úradom
najmä s cieľom určiť typy nástrojov a 
nápravných opatrní najvhodnejších na 
riešenie konkrétnych druhov situácii na 
trhu.

2. Vnútroštátne regulačné orgány 
prispievajú spoluprácou s Komisiou 
a s orgánom OERT k rozvoju vnútorného 
trhu, aby sa dosiahli ciele stanovené 
v článku 8 a zabezpečilo dôsledné 
uplatňovanie ustanovení tejto smernice 
a osobitných smerníc vo všetkých 
členských štátoch. Na tento účel 
spolupracujú s Komisiou a orgánom 
OERT najmä s cieľom určiť typy nástrojov 
a nápravných opatrní najvhodnejších na 
riešenie konkrétnych druhov situácii na 
trhu.

Or. es
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Odôvodnenie

Je potrebné uviesť odkaz na potrebu dosiahnuť všeobecné ciele smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vnútroštátne regulačné orgány 
prispievajú spoluprácou s Komisiou a s
úradom k rozvoju vnútorného trhu, aby sa 
zabezpečilo dôsledné uplatňovanie 
ustanovení tejto smernice a osobitných 
smerníc vo všetkých členských štátoch. Na 
tento účel pracujú s Komisiou a úradom 
najmä s cieľom určiť typy nástrojov a 
nápravných opatrní najvhodnejších na 
riešenie konkrétnych druhov situácii na 
trhu.

2. Vnútroštátne regulačné orgány 
prispievajú spoluprácou s Komisiou 
a v rámci OETR  k rozvoju vnútorného 
trhu, aby sa zabezpečilo dôsledné 
uplatňovanie ustanovení tejto smernice a 
osobitných smerníc vo všetkých členských 
štátoch. Na tento účel pracujú v rámci 
OETR s cieľom určiť typy nástrojov a 
nápravných opatrení na riešenie 
konkrétnych druhov situácii na trhu, ktoré 
sú najvhodnejšie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Dominique Vlasto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Vnútroštátne regulačné orgány 
posúdia deformácie trhu na 
maloobchodnej úrovni pred prijatím 
opatrenia na reguláciu veľkoobchodného 
trhu. Každý návrh opatrenia, ktorý 
ukladá, pozmeňuje alebo ruší povinnosť 
prevádzkovateľa na veľkoobchodnom 
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trhu, zohľadňuje predovšetkým čo najviac 
trhovú silu každého subjektu na 
maloobchodnej úrovni. 

Or. en

Odôvodnenie

Pri rozhodovaní o prijatí regulačného opatrenia by VRO mali zohľadňovať čo najviac 
hospodársku súťaž na maloobchodnej úrovni. Preto by sa malo v smerniciach jasne uvádzať, 
že regulácia veľkoobchodného trhu vychádza z podrobnej analýzy posudzovaných trhových 
deformácií na maloobchodnej úrovni. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S výnimkou prípadov, keď vykonávacie 
ustanovenia prijaté podľa článku 7a určujú 
niečo iné, po dokončení konzultácií 
uvedených v článku 6, ak vnútroštátny 
regulačný orgán plánuje prijať opatrenie, 
ktoré:

3. S výnimkou prípadov, keď vykonávacie 
ustanovenia prijaté podľa článku 7a určujú 
niečo iné, po dokončení konzultácií 
uvedených v článku 6 alebo pred ich 
ukončením, pokiaľ tak z výnimočných 
dôvodov rozhodne vnútroštátny regulačný 
orgán, ak vnútroštátny regulačný orgán 
plánuje prijať opatrenie, ktoré:

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je umožniť väčšiu pružnosť, ktorá umožní, aby vo výnimočných prípadoch bolo možné 
informovať Komisiu ešte pred dokončením procesu vnútroštátnych konzultácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S výnimkou prípadov, keď vykonávacie 
ustanovenia prijaté podľa článku 7a 
určujú niečo iné, po dokončení
konzultácií uvedených v článku 6, ak 
vnútroštátny regulačný orgán plánuje prijať 
opatrenie, ktoré:

3. Okrem konzultácií uvedených v článku 
6, ak vnútroštátny regulačný orgán plánuje 
prijať opatrenie, ktoré:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Fiona Hall

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S výnimkou prípadov, keď vykonávacie 
ustanovenia prijaté podľa článku 7a 
určujú niečo iné, po dokončení konzultácií 
uvedených v článku 6, ak vnútroštátny 
regulačný orgán plánuje prijať opatrenie, 
ktoré:

3. Po dokončení konzultácií uvedených v 
článku 6, ak vnútroštátny regulačný orgán 
plánuje prijať opatrenie, ktoré:

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sprístupní Komisii, úradu a vnútroštátnym 
regulačným orgánom v ostatných 
členských štátoch návrh opatrenia spolu s 
odôvodnením, z ktorého opatrenie 
vychádza, v súlade s článkom 5 ods. 3 a 
informuje o tom Komisiu a ostatné 
vnútroštátne regulačné orgány. 
Vnútroštátne regulačné orgány a Komisia 
môžu príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu predložiť 
pripomienky len do jedného mesiaca. 
Lehota jedného mesiaca nesmie byť 
predĺžená.

zároveň sprístupní Komisii, vnútroštátnym 
regulačným orgánom v ostatných 
členských štátoch a OETR návrh opatrenia 
spolu s odôvodnením, z ktorého opatrenie 
vychádza, v súlade s článkom 5 ods. 3 a 
informuje o tom Komisiu a ostatné 
vnútroštátne regulačné orgány. 
Vnútroštátne regulačné orgány, OETR a 
Komisia môžu príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu predložiť 
pripomienky len do jedného mesiaca alebo 
v rámci obdobia uvedeného v článku 6, ak 
je toto obdobie dlhšie. Lehota jedného 
mesiaca nesmie byť predĺžená.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Fiona Hall

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

sprístupní Komisii, úradu a vnútroštátnym 
regulačným orgánom v ostatných 
členských štátoch návrh opatrenia spolu s 
odôvodnením, z ktorého opatrenie 
vychádza, v súlade s článkom 5 ods. 3 a 
informuje o tom Komisiu a ostatné 
vnútroštátne regulačné orgány. 
Vnútroštátne regulačné orgány a Komisia 
môžu príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu predložiť 

sprístupní Komisii, OETR a vnútroštátnym 
regulačným orgánom v ostatných 
členských štátoch návrh opatrenia spolu s 
odôvodnením, z ktorého opatrenie 
vychádza, v súlade s článkom 5 ods. 3 a 
informuje o tom Komisiu a ostatné 
vnútroštátne regulačné orgány.
Vnútroštátne regulačné orgány a Komisia 
môžu príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu predložiť 
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pripomienky len do jedného mesiaca. 
Lehota jedného mesiaca nesmie byť 
predĺžená.

pripomienky len do jedného mesiaca. 
Lehota jedného mesiaca nesmie byť 
predĺžená.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Reino Paasilinna

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) uloženie, zmenu a doplnenie alebo 
zrušenie povinnosti prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní článku 16 v spojení s 
článkami 5 a 9 až 13 smernice 2002/19/ES 
(prístupová smernica) a článku 17 
smernice 2002/22/ES (smernica o 
univerzálnej službe),

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) uloženie, zmenu a doplnenie alebo 
zrušenie povinnosti prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní článku 16 v spojení s 
článkami 5 a 9 až 13 smernice 2002/19/ES 
(prístupová smernica) a článku 17 
smernice 2002/22/ES (smernica o 
univerzálnej službe),

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Rozšírenie práva veta je zbytočné. Súčasný systém funguje bez toho, aby bolo treba vytvárať 
ďalší centralizovaný rozhodovací postup na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Nikolaos Vakalis

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) uloženie, zmenu a doplnenie alebo 
zrušenie povinnosti prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní článku 16 v spojení s 
článkami 5 a 9 až 13 smernice 2002/19/ES 
(prístupová smernica) a článku 17 
smernice 2002/22/ES (smernica o 
univerzálnej službe),

vypúšťa sa

Or. en



AM\725136SK.doc 41/102 PE407.630v01-00

SK

Odôvodnenie

Rozšírenie práva veta Komisie je zbytočné a kontraproduktívne. Súčasný systém má celkovo 
konzistentné výsledky. Rozhodujúce právo veta by zvýšilo riziko prístupu „jednotného riešenia 
pre všetkých“. Medzi jednotlivými členskými štátmi existujú značné rozdiely v trhových 
podmienkach, preto by mali jednotlivé konečné regulačné rozhodnutia prijímať vnútroštátni 
odborníci na vnútroštátnej úrovni. Súčasný rámec už predpokladá aktívnu účasť Komisie, 
ktorá môže pripomienkovať individuálne povinnosti (nápravné opatrenia). VRO musia tieto 
pripomienky čo najviac zohľadňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) uloženie, zmenu a doplnenie alebo 
zrušenie povinnosti prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní článku 16 v spojení s 
článkami 5 a 9 až 13 smernice 2002/19/ES 
(prístupová smernica) a článku 17 
smernice 2002/22/ES (smernica o 
univerzálnej službe),

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by nemala mať právo veta vo veci nápravných opatrení. VRO majú lepšie informácie 
o vnútroštátnych trhoch a majú lepší prístup k účastníkom trhu.  Takéto veto by oslabilo 
regulačnú súťaž medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi; veto proti určitému nápravnému 
opatreniu jedného VRO by veľmi sťažilo využívanie takéhoto nápravného opatrenia v inom 
členskom štáte a to dokonca aj vtedy, keby bolo toto nápravné opatrenie zodpovedajúce 
vzhľadom na vnútroštátne trhové podmienky a predchádzajúci vývoj.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v 
odseku 4 môže Komisia prijať 
rozhodnutie vyžadujúce od vnútroštátneho 
regulačného orgánu, aby zrušil 
navrhované opatrenie. Komisia v 
najvyššej miere zohľadní stanovisko 
úradu predložené v súlade s článkom 5 
nariadenia […/ES] pred vydaním 
rozhodnutia. K tomuto rozhodnutiu priloží 
podrobnú a objektívnu analýzu, v ktorej 
predloží dôvody, prečo by návrh opatrenia 
nemal byť podľa Komisie prijatý, a 
pripojí konkrétne návrhy na zmenu a 
doplnenie návrhu opatrenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by nemala mať právo veta vo veci nápravných opatrení. VRO majú lepšie informácie 
o vnútroštátnych trhoch a majú lepší prístup k účastníkom trhu.  Takéto veto by oslabilo 
regulačnú súťaž medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi; veto proti určitému nápravnému 
opatreniu jedného VRO by veľmi sťažilo využívanie takéhoto nápravného opatrenia v inom 
členskom štáte a to dokonca aj vtedy, keby bolo toto nápravné opatrenie zodpovedajúce 
vzhľadom na vnútroštátne trhové podmienky a predchádzajúci vývoj.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v 
odseku 4 môže Komisia prijať 
rozhodnutie vyžadujúce od vnútroštátneho 
regulačného orgánu, aby zrušil 
navrhované opatrenie. Komisia v 
najvyššej miere zohľadní stanovisko 
úradu predložené v súlade s článkom 5 
nariadenia […/ES] pred vydaním 
rozhodnutia. K tomuto rozhodnutiu priloží 
podrobnú a objektívnu analýzu, v ktorej 
predloží dôvody, prečo by návrh opatrenia 
nemal byť podľa Komisie prijatý, a 
pripojí konkrétne návrhy na zmenu a 
doplnenie návrhu opatrenia.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Treba zamietnuť právo veta Komisie proti nápravným opatreniam. Namiesto toho treba 
uprednostniť nový postup „spoluregulácie“, v rámci ktorého úzko spolupracujú Komisia, 
OETR a vnútroštátny regulačný orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v 
odseku 4 môže Komisia prijať rozhodnutie 
vyžadujúce od vnútroštátneho regulačného 
orgánu, aby zrušil navrhované opatrenie.
Komisia v najvyššej miere zohľadní 
stanovisko úradu predložené v súlade s 
článkom 5 nariadenia […/ES] pred 
vydaním rozhodnutia. K tomuto 
rozhodnutiu priloží podrobnú a objektívnu 
analýzu, v ktorej predloží dôvody, prečo by 

5. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej 
v odseku 4 môže Komisia prijať 
rozhodnutie vo vzťahu k návrhu opatrenia 
uvedeného v odseku 4 písm. a) a b) tohto 
článku, vyžadujúce od vnútroštátneho 
regulačného orgánu, aby zrušil navrhované 
opatrenie, a/alebo v prípade potreby vydať 
odporúčanie týkajúce sa návrhu opatrenia 
uvedeného v odseku 4 písm. c). Komisia 
pred prijatím rozhodnutia a/alebo 
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návrh opatrenia nemal byť podľa Komisie 
prijatý, a pripojí konkrétne návrhy na 
zmenu a doplnenie návrhu opatrenia.

odporúčania v najvyššej miere zohľadní 
stanovisko orgánu OERT. K tomuto 
rozhodnutiu a/alebo odporúčaniu priloží 
podrobnú a objektívnu analýzu, v ktorej 
predloží dôvody, prečo by návrh opatrenia 
nemal byť podľa Komisie prijatý, a pripojí 
konkrétne návrhy na zmenu a doplnenie 
návrhu opatrenia.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej 
v odseku 4 môže Komisia prijať 
rozhodnutie vyžadujúce od 
vnútroštátneho regulačného orgánu, aby 
zrušil navrhované opatrenie. Komisia v 
najvyššej miere zohľadní stanovisko 
úradu predložené v súlade s článkom 5 
nariadenia […/ES] pred vydaním 
rozhodnutia. K tomuto rozhodnutiu 
priloží podrobnú a objektívnu analýzu, v 
ktorej predloží dôvody, prečo by návrh 
opatrenia nemal byť podľa Komisie 
prijatý, a pripojí konkrétne návrhy na 
zmenu a doplnenie návrhu opatrenia.

5. V súvislosti s opatreniami uvedenými v 
odseku 4 písm. a) a písm. b) a v rámci
dvojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 4 
môže Komisia prijať rozhodnutie 
vyžadujúce od vnútroštátneho regulačného 
orgánu, aby zrušil navrhované opatrenie. 
Komisia v najvyššej miere zohľadní 
stanovisko úradu predložené v súlade s 
článkom 5 nariadenia […/ES] pred 
vydaním rozhodnutia. K tomuto 
rozhodnutiu priloží podrobnú a objektívnu 
analýzu, v ktorej predloží dôvody, prečo by 
návrh opatrenia nemal byť podľa Komisie 
prijatý, a pripojí konkrétne návrhy na 
zmenu a doplnenie návrhu opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zvoliť vyváženejšie riešenie: namiesto toho, aby mala Komisia právo veta v 
súvislosti s nápravnými opatreniami, mal by sa vytvoriť „regulačný dialóg“ o primeranosti a 
účinnosti nápravného opatrenia, ktorého účastníkom by bol vnútroštátny regulačný orgán 
navrhujúci toto nápravné opatrenie a sieť vnútroštátnych regulačných orgánov. Cieľom tohto 
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dialógu, v ktorom by všetci účastníci mali riadne zohľadňovať názory účastníkov trhu, je 
dospieť k spoločnému stanovisku o najvhodnejšom a najúčinnejšom nápravnom opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Paul Rübig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v 
odseku 4 môže Komisia prijať rozhodnutie 
vyžadujúce od vnútroštátneho regulačného 
orgánu, aby zrušil navrhované opatrenie. 
Komisia v najvyššej miere zohľadní 
stanovisko úradu predložené v súlade s 
článkom 5 nariadenia […/ES] pred 
vydaním rozhodnutia. K tomuto 
rozhodnutiu priloží podrobnú a objektívnu 
analýzu, v ktorej predloží dôvody, prečo by 
návrh opatrenia nemal byť podľa Komisie 
prijatý, a pripojí konkrétne návrhy na 
zmenu a doplnenie návrhu opatrenia.

5. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v 
odseku 4 môže Komisia prijať rozhodnutie 
vyžadujúce od vnútroštátneho regulačného 
orgánu, aby zrušil navrhované opatrenie. 
Komisia v najvyššej miere zohľadní 
stanovisko úradu predložené v súlade s 
článkom 5 nariadenia […/ES] pred 
vydaním rozhodnutia. K tomuto 
rozhodnutiu priloží podrobnú a objektívnu 
analýzu, v ktorej predloží dôvody, prečo by 
návrh opatrenia nemal byť podľa Komisie 
prijatý. OETR vypracuje odporúčanie na 
úpravu tohto regulačného opatrenia. Toto 
odporúčanie predloží vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu. Vnútroštátny 
regulačný orgán musí toto odporúčanie čo 
najviac zohľadniť. Každú odchýlku musí 
Komisii a OETR podrobne zdôvodniť.

Or. de

Odôvodnenie

OETR musí mať právo vydať odporúčanie v súvislosti s úpravou regulačných právomocí. 
Komisia by nemala mať žiadnu právomoc týkajúcu sa formy opatrenia, aby sa čo najlepšie 
využila praktická skúsenosť OETR a aby sa zabránilo jednostrannému rozšíreniu právomocí 
Komisie. Odporúčanie vydané OETR musí vnútroštátny regulačný orgán čo najviac 
zohľadniť. Odchýlka od odporúčania by však mala byť umožnená, pokiaľ bude podrobne 
zdôvodnená.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Reino Paasilinna

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v 
odseku 4 môže Komisia prijať rozhodnutie 
vyžadujúce od vnútroštátneho regulačného 
orgánu, aby zrušil navrhované opatrenie. 
Komisia v najvyššej miere zohľadní 
stanovisko úradu predložené v súlade s 
článkom 5 nariadenia […/ES] pred 
vydaním rozhodnutia. K tomuto 
rozhodnutiu priloží podrobnú a objektívnu 
analýzu, v ktorej predloží dôvody, prečo by 
návrh opatrenia nemal byť podľa Komisie 
prijatý, a pripojí konkrétne návrhy na 
zmenu a doplnenie návrhu opatrenia.

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

Or. en

Odôvodnenie

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 5a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v 
odseku 4 písm. c), vyjadrenie vážnych 
obáv zo strany Komisie otvorí regulačný 
dialóg medzi vnútroštátnym regulačným 
orgánom a sieťou vnútroštátnych 
regulačných orgánov s cieľom určiť čo 
najvhodnejšie a najefektívnejšie opatrenie 
na nápravu predmetného problému 
hospodárskej súťaže, pričom sa patrične 
zohľadnia názory účastníkov trhu a 
konzistentnosť takýchto opatrení v rámci 
vnútorného trhu. Tento regulačný dialóg 
nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 
dvojmesačné obdobie vyžadované v 
odseku 4. 
Ak na konci regulačného dialógu sieť 
vnútroštátnych regulačných orgánov 
potvrdí primeranosť opatrenia 
dvojtretinovou väčšinou, vnútroštátny 
regulačný orgán môže opatrenie prijať. 
Ak sieť vnútroštátnych regulačných 
orgánov primeranosť nepotvrdí, Komisia 
môže vyjadriť vážne pochybnosti 
rozhodnutím, podľa ktorého je 
vnútroštátny regulačný orgán povinný 
stiahnuť svoj návrh opatrenia.
Vnútroštátny regulačný orgán má právo 
stiahnuť návrh opatrenia v ktoromkoľvek 
štádiu regulačného dialógu.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zvoliť vyváženejšie riešenie: namiesto toho, aby mala Komisia právo veta v 
súvislosti s nápravnými opatreniami, mal by sa vytvoriť „regulačný dialóg“ o primeranosti a 
účinnosti nápravného opatrenia, ktorého účastníkom by bol vnútroštátny regulačný orgán 
navrhujúci toto nápravné opatrenie a sieť vnútroštátnych regulačných orgánov. Cieľom tohto 
dialógu, v ktorom by všetci účastníci mali riadne zohľadňovať názory účastníkov trhu, je 
dospieť k spoločnému stanovisku o najvhodnejšom a najúčinnejšom nápravnom opatrení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Do troch mesiacov potom, čo Komisia 
vydá rozhodnutie v súlade s odsekom 5, 
ktorým od vnútroštátneho regulačného 
orgánu požaduje, aby vzal späť 
navrhované opatrenie, vnútroštátny 
regulačný orgán navrhované opatrenie 
zmení a doplní alebo vezme späť. V 
prípade zmeny a doplnenia navrhovaného 
opatrenia vnútroštátny regulačný orgán 
usporiada verejnú konzultáciu v súlade s 
postupom uvedeným v článku 6 a znovu 
notifikuje Komisii zmenený a doplnený 
návrh opatrenia v súlade s ustanoveniami 
odseku 3.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by nemala mať právo veta vo veci nápravných opatrení. VRO majú lepšie informácie 
o vnútroštátnych trhoch a majú lepší prístup k účastníkom trhu.  Takéto veto by oslabilo 
regulačnú súťaž medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi; veto proti určitému nápravnému 
opatreniu jedného VRO by veľmi sťažilo využívanie takéhoto nápravného opatrenia v inom 
členskom štáte a to dokonca aj vtedy, keby bolo toto nápravné opatrenie zodpovedajúce 
vzhľadom na vnútroštátne trhové podmienky a predchádzajúci vývoj.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Do troch mesiacov potom, čo Komisia 
vydá rozhodnutie v súlade s odsekom 5, 
ktorým od vnútroštátneho regulačného 
orgánu požaduje, aby vzal späť
navrhované opatrenie, vnútroštátny 
regulačný orgán navrhované opatrenie 
zmení a doplní alebo vezme späť. V 
prípade zmeny a doplnenia navrhovaného 
opatrenia vnútroštátny regulačný orgán 
usporiada verejnú konzultáciu v súlade s 
postupom uvedeným v článku 6 a znovu 
notifikuje Komisii zmenený a doplnený 
návrh opatrenia v súlade s ustanoveniami 
odseku 3.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Treba zamietnuť právo veta Komisie proti nápravným opatreniam. Namiesto toho treba 
uprednostniť nový postup „koregulácie“, v rámci ktorého úzko spolupracujú Komisia, OETR 
a vnútroštátny regulačný orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

6. Do šiestich mesiacov potom, čo Komisia 
vydá rozhodnutie v súlade s odsekom 5, 
ktorým od vnútroštátneho regulačného 
orgánu požaduje, aby vzal späť navrhované 
opatrenie, vnútroštátny regulačný orgán 
navrhované opatrenie zmení a doplní alebo 
vezme späť. V prípade zmeny a doplnenia 
navrhovaného opatrenia vnútroštátny 
regulačný orgán usporiada verejnú 
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konzultáciu v súlade s postupom uvedeným 
v článku 6 a znovu notifikuje Komisii 
zmenený a doplnený návrh opatrenia v 
súlade s ustanoveniami odseku 3.

konzultáciu v súlade s postupom uvedeným 
v článku 6 a znovu notifikuje Komisii 
zmenený a doplnený návrh opatrenia 
v súlade s ustanoveniami odseku 3.

Or. es

Odôvodnenie

Z dôvodu konzistentnosti s predchádzajúcim odsekom; pokiaľ ide o lehotu, je potrebné 
vnútroštátnemu regulačnému orgánu poskytnúť viac pružnosti a času na prijatie opatrenia 
navrhovaného Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Do troch mesiacov potom, čo Komisia 
vydá rozhodnutie v súlade s odsekom 5, 
ktorým od vnútroštátneho regulačného 
orgánu požaduje, aby vzal späť 
navrhované opatrenie, vnútroštátny 
regulačný orgán navrhované opatrenie 
zmení a doplní alebo vezme späť. V 
prípade zmeny a doplnenia navrhovaného 
opatrenia vnútroštátny regulačný orgán 
usporiada verejnú konzultáciu v súlade s 
postupom uvedeným v článku 6 a znovu 
notifikuje Komisii zmenený a doplnený 
návrh opatrenia v súlade s ustanoveniami 
odseku 3.

6. Do troch mesiacov potom, čo Komisia 
vydá rozhodnutie v súlade s odsekom 5
alebo 5a, ktorým od vnútroštátneho 
regulačného orgánu požaduje, aby vzal 
späť navrhované opatrenie, vnútroštátny 
regulačný orgán navrhované opatrenie 
zmení a doplní alebo vezme späť. V 
prípade zmeny a doplnenia navrhovaného 
opatrenia vnútroštátny regulačný orgán 
usporiada verejnú konzultáciu v súlade s 
postupom uvedeným v článku 6 a znovu 
notifikuje Komisii zmenený a doplnený 
návrh opatrenia v súlade s ustanoveniami 
odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zvoliť vyváženejšie riešenie: namiesto toho, aby mala Komisia právo veta v 
súvislosti s nápravnými opatreniami, mal by sa vytvoriť „regulačný dialóg“ o primeranosti a 
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účinnosti nápravného opatrenia, ktorého účastníkom by bol vnútroštátny regulačný orgán 
navrhujúci toto nápravné opatrenie a sieť vnútroštátnych regulačných orgánov. Cieľom tohto 
dialógu, v ktorom by všetci účastníci mali riadne zohľadňovať názory účastníkov trhu, je 
dospieť k spoločnému stanovisku o najvhodnejšom a najúčinnejšom nápravnom opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Príslušný vnútroštátny regulačný orgán v 
najvyššej miere zohľadní pripomienky 
iných vnútroštátnych regulačných orgánov 
a Komisie a môže, okrem prípadov, na 
ktoré sa vzťahuje odsek 4, schváliť 
výsledný návrh opatrenia a následne ho 
oznámiť Komisii. Každý iný vnútroštátny 
regulačný orgán vykonávajúci funkcie 
podľa tejto smernice alebo osobitných 
smerníc takisto v najvyššej miere zohľadní 
pripomienky Komisie.

7. Príslušný vnútroštátny regulačný orgán 
v najvyššej miere zohľadní pripomienky 
iných vnútroštátnych regulačných orgánov 
a Komisie a môže, okrem prípadov, na 
ktoré sa vzťahuje odsek 4 písm. a) a b), 
schváliť výsledný návrh opatrenia 
a následne ho oznámiť Komisii. Každý iný 
vnútroštátny regulačný orgán vykonávajúci 
funkcie podľa tejto smernice alebo 
osobitných smerníc takisto v najvyššej 
miere zohľadní pripomienky Komisie. Ak 
sa vnútroštátny regulačný orgán rozhodne 
neprijať návrh opatrenia na základe 
odporúčania prijatého v zmysle odseku 5, 
zverejní dôvody a opodstatnenie svojho 
rozhodnutia a oznámi ich Komisii.

Or. es

Odôvodnenie

Z dôvodu konzistentnosti s predchádzajúcim odsekom; pokiaľ ide o lehotu, je potrebné 
vnútroštátnemu regulačnému orgánu poskytnúť viac pružnosti a času na prijatie opatrenia 
navrhovaného Komisiou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Príslušný vnútroštátny regulačný orgán v 
najvyššej miere zohľadní pripomienky 
iných vnútroštátnych regulačných orgánov 
a Komisie a môže, okrem prípadov, na 
ktoré sa vzťahuje odsek 4, schváliť 
výsledný návrh opatrenia a následne ho 
oznámiť Komisii. Každý iný vnútroštátny 
regulačný orgán vykonávajúci funkcie 
podľa tejto smernice alebo osobitných 
smerníc takisto v najvyššej miere 
zohľadní pripomienky Komisie.

7. Príslušný vnútroštátny regulačný orgán v 
najvyššej miere zohľadní pripomienky 
iných vnútroštátnych regulačných orgánov, 
OETR a Komisie a môže, okrem prípadov, 
na ktoré sa vzťahuje odsek 4, schváliť 
výsledný návrh opatrenia a následne ho 
oznámiť Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. es

Odôvodnenie

Vyjasnenie definície, ktorá sa týka skôr elektronických komunikačných sietí ako verejných 
komunikačných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. de
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Odôvodnenie

Nie je nutné, aby rozhodnutia, ktoré doteraz prijímali vnútroštátne regulačné orgány, prijímal 
v rámci nového systému orgán EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie by bol vážnym precedensom pre legislatívu vnútorného trhu, pretože orgán 
EÚ by nahradil rozhodnutie vnútroštátneho orgánu. To absolútne narúša systém kontrol a 
vyváženosti podľa Zmluvy o EÚ, podľa ktorého vnútroštátne orgány uplatňujú právne 
predpisy Spoločenstva, podliehajúc kontrole Súdneho dvora a prípadne konaniam o 
porušovaní právnych predpisov iniciovaných Komisiou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Reino Paasilinna

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en

Odôvodnenie

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Nikolaos Vakalis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en

Odôvodnenie

Rozšírenie práva veta Komisie je zbytočné a kontraproduktívne. Súčasný systém má celkovo 
konzistentné výsledky. Rozhodujúce právo veta by zvýšilo riziko prístupu „jednotného riešenia 
pre všetkých“. Medzi jednotlivými členskými štátmi existujú značné rozdiely v trhových 
podmienkach, preto by mali jednotlivé konečné regulačné rozhodnutia prijímať vnútroštátni 
odborníci na vnútroštátnej úrovni. Súčasný rámec už predpokladá aktívnu účasť Komisie, 
ktorá môže pripomienkovať individuálne povinnosti (nápravné opatrenia). VRO musia tieto 
pripomienky čo najviac zohľadňovať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Erika Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Povinnosť oznámiť Komisii výsledné návrhy opatrení je už stanovená v odseku 7 tohto článku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Mary Honeyball

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok -7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a) Vkladá sa tento článok:
„Článok -7a

Postup jednotného uplatňovania 
nápravných opatrení

1. Ak vnútroštátny regulačný orgán 
zamýšľa prijať opatrenie, ktorým uloží, 
zmení a doplní alebo zruší povinnosť 
prevádzkovateľa pri uplatňovaní článku 
16 spoločne s článkom 5, článkami 9 až 
13 a článkami 13a a 13b smernice 
2002/19/ES (prístupovej smernice) 
a článkom 17 smernice 2002/22/ES 
(smernice univerzálnej služby), Komisia 
a vnútroštátne regulačné orgány 
v ostatných členských štátoch majú 
k dispozícii lehotu jedného mesiaca od 
oznámenia návrhu opatrenia, v ktorej 
môžu predložiť svoje pripomienky 
príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu. 
2. Ak v návrhu opatrenia ide o uloženie, 
zmenu a doplnenie alebo zrušenie 
povinnosti, Komisia môže v rovnakej 
lehote oznámiť príslušnému 
vnútroštátnemu regulačnému orgánu 
a orgánu OERT dôvody, prečo sa 
domnieva, že prijatie návrhu opatrenia by 
vytvorilo prekážku jednotného trhu, alebo 
prečo má vážne pochybnosti o jeho 
zlučiteľnosti s právom Spoločenstva. 
V takomto prípade možno návrh opatrenia 
prijať až po ďalších dvoch mesiacoch od 
oznámenia Komisie. Ak takéto oznámenie 
nie je vydané, príslušný vnútroštátny 
regulačný orgán môže návrh opatrenia 
prijať, pričom v najvyššej miere zohľadní 
všetky pripomienky Komisie alebo 
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ktoréhokoľvek iného vnútroštátneho 
regulačného orgánu.
3. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej 
v odseku 2 Komisia, OERT a príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán úzko 
spolupracujú s cieľom nájsť 
najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie 
so zreteľom na ciele stanovené v článku 8, 
pričom náležite zohľadnia názory 
účastníkov trhu a potrebu zabezpečiť 
vypracovanie jednotného regulačného 
postupu.
V rámci tej istej dvojmesačnej lehoty 
OERT vydá po schválení jednoduchou 
väčšinou odôvodnené stanovisko 
potvrdzujúce vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia alebo uvedie, že 
návrh opatrenia treba zmeniť a doplniť, 
a predloží na tento účel konkrétne návrhy. 
Toto stanovisko sa zverejní.
Komisia môže pri čo najväčšom 
zohľadnení tohto stanoviska prijať 
odporúčanie, aby príslušný vnútroštátny 
regulačný orgán zmenil a doplnil návrh 
opatrenia, a môže na tento účel predložiť 
konkrétne návrhy. Vnútroštátny 
regulačný orgán musí zohľadniť toto 
odporúčanie v najvyššej miere.  V prípade, 
keď sa vnútroštátny regulačný orgán 
týmto odporúčaním neriadi, poskytne 
odôvodnené vysvetlenie takéhoto 
konania.“

Or. en

Odôvodnenie

Podobné pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 17 predloženého spravodajcom. K 
oddeleniu funkcií treba pristupovať rovnakým spôsobom ako ku všetkým ostatným nápravným 
opatreniam.

Vysvetlením treba zabezpečiť, aby vnútroštátne regulačné orgány neboli povinné v najvyššej 
miere zohľadňovať stanoviská aj Komisie, aj orgánu OERT. Ak by OERT a Komisia vydali 
rozdielne rady, viedlo by to k právnej neistote.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Angelika Niebler

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok -7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Vkladá sa tento článok 7a:
„Článok -7a

Postup jednotného uplatňovania 
nápravných opatrení

1. Ak regulačný orgán plánuje prijať 
opatrenie na uloženie, zmenu a doplnenie 
alebo zrušenie povinností 
prevádzkovateľa pri uplatňovaní článku 
16 v spojení s článkami 5, ako aj 9 až 13 
smernice 2002/19/ES (prístupová 
smernica) a článku 17 smernice 
2002/22/ES (smernica o univerzálnej 
službe), Komisia a vnútroštátne regulačné 
orgány v ostatných členských štátoch 
majú jeden mesiac od oznámenia návrhu 
opatrenia, kedy môžu predkladať svoje 
stanovisko príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu.
2. Komisia môže v rovnakom období 
oznámiť príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu a Orgánu 
európskych telekomunikačných 
regulátorov (OETR) dôvody, prečo sa 
domnieva, že návrh opatrenia tvorí 
prekážku jednotného trhu alebo že má 
vážne pochybnosti o zlučiteľnosti 
s právom Spoločenstva. V takomto 
prípade sa môže návrh opatrenia prijať až 
po ďalších dvoch mesiacoch po oznámení 
Komisie.
Ak takéto oznámenie neexistuje, príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán môže prijať 
návrh opatrenia, pričom čo najviac 
zohľadní všetky stanoviská Komisie alebo 
iných vnútroštátnych regulačných 
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orgánov.
3. V rámci dvojmesačného obdobia 
uvedeného v odseku 2 Komisia, OETR 
a príslušný vnútroštátny regulačný orgán 
úzko spolupracujú s cieľom nájsť 
najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie 
v súvislosti s cieľmi stanovenými v článku 
8, pričom náležite zohľadňujú názory 
účastníkov trhu a potrebu zabezpečiť 
rozvoj jednotného regulačného postupu.
V rámci tohto dvojmesačného obdobia 
OETR predloží odôvodnené stanovisko 
schválené dvojtretinovou väčšinou, 
v ktorom potvrdí vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia alebo v ňom 
uvedie, že návrh opatrenia by bolo treba 
zmeniť a doplniť, spolu s konkrétnymi 
návrhmi s týmto cieľom. Toto stanovisko 
sa zverejní.
Ak OETR vydal odôvodené stanovisko, 
v ktorom sa uvádza, že návrh opatrenia by 
sa mal zmeniť a doplniť, Komisia môže 
zohľadňujúc v čo najväčšej miere toto 
stanovisko prijať odôvodnené rozhodnutie 
vyžadujúce, aby príslušný vnútroštátny 
regulačný orgán zmenil a doplnil návrh 
opatrenia a aby predložil konkrétne 
návrhy s týmto cieľom.
Ak OETR vydal odôvodnené stanovisko 
potvrdzujúce vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia, príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán môže prijať 
návrh opatrenia zohľadňujúc v čo 
najväčšej miere všetky odporúčania 
Komisie a OETR.
4. Do troch mesiacov potom, čo Komisia 
prijala odôvodnené rozhodnutie v súlade s 
odsekom 3 podods. 3, ktorým vnútroštátny 
regulačný orgán vyzýva, aby zmenil a 
doplnil navrhované opatrenie, musí tento 
orgán navrhované opatrenie zmeniť a 
doplniť alebo stiahnuť. V prípade zmeny 
a doplnenia navrhovaného opatrenia 
vnútroštátny regulačný orgán usporiada 
verejnú konzultáciu v súlade s postupom 
uvedeným v článku 6 a znovu predloží 
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Komisii zmenený a doplnený návrh 
opatrenia v súlade s ustanoveniami
odseku 7.

Or. de

Odôvodnenie

Namiesto veta Komisie pri nápravných opatreniach sa navrhuje nový postup 
„spoluregulácie“, v rámci ktorého úzko spolupracujú Komisia, OERT a vnútroštátny 
regulačný orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok -7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a) Vkladá sa tento článok:
„Článok -7a

Postup jednotného uplatňovania 
nápravných opatrení

1. Ak vnútroštátny regulačný orgán 
zamýšľa prijať opatrenie, ktorým uloží, 
zmení a doplní alebo zruší povinnosť 
prevádzkovateľa pri uplatňovaní článku 
16 spoločne s článkom 5, článkami 9 až 
13 a článkami 13a a 13b smernice 
2002/19/ES (prístupovej smernice) 
a článkom 17 smernice 2002/22/ES 
(smernice univerzálnej služby), Komisia 
a OERT majú k dispozícii lehotu jedného 
mesiaca od oznámenia návrhu opatrenia, 
v ktorej môžu predložiť svoje pripomienky 
príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu.
2. Komisia môže v rovnakej lehote 
oznámiť príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu a orgánu OERT 
dôvody, prečo sa domnieva, že prijatie 
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návrhu opatrenia by vytvorilo prekážku 
jednotného trhu, alebo prečo má vážne 
pochybnosti o jeho zlučiteľnosti s právom 
Spoločenstva. V takomto prípade možno 
návrh opatrenia prijať až po ďalších 
dvoch mesiacoch od oznámenia Komisie.
Ak takéto oznámenie nie je vydané, 
príslušný vnútroštátny regulačný orgán 
môže návrh opatrenia prijať, pričom 
v najvyššej miere zohľadní všetky 
pripomienky Komisie alebo orgánu 
OERT.
3. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej 
v odseku 2 Komisia, OERT a príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán úzko 
spolupracujú s cieľom nájsť 
najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie 
so zreteľom na ciele stanovené v článku 8, 
pričom náležite zohľadnia názory 
účastníkov trhu a potrebu zabezpečiť 
vypracovanie jednotného regulačného 
postupu.
V rámci tej istej dvojmesačnej lehoty 
OERT vydá po schválení jednoduchou 
väčšinou odôvodnené stanovisko 
potvrdzujúce vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia alebo uvedie, že 
návrh opatrenia treba zmeniť a doplniť, 
a predloží na tento účel konkrétne návrhy. 
Toto stanovisko sa zverejní.
Komisia môže pri čo najväčšom 
zohľadnení tohto stanoviska prijať 
odôvodnené rozhodnutie, ktorým požiada 
príslušný vnútroštátny regulačný orgán, 
aby zmenil a doplnil návrh opatrenia, 
a predloží na tento účel konkrétne návrhy.
4. Do troch mesiacov potom, čo Komisia 
prijala odôvodnené rozhodnutie v súlade 
s odsekom 3, ktorým od príslušného 
vnútroštátneho regulačného orgánu 
požaduje, aby zmenil a doplnil 
navrhované opatrenie, vnútroštátny 
regulačný orgán navrhované opatrenie 
zmení a doplní alebo ho vezme späť.
V prípade zmeny a doplnenia 
navrhovaného opatrenia vnútroštátny 
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regulačný orgán usporiada verejnú 
konzultáciu v súlade s postupmi 
uvedenými v článku 6 a znovu oznámi 
Komisii zmenený a doplnený návrh 
opatrenia v súlade s článkom 7.“

Or. en

Odôvodnenie

Komisia musí byť mať možnosť rozhodnúť s konečnou platnosťou o využití práva veta, aby sa 
zabezpečilo, že vnútroštátne regulačné orgány a orgán regulátorov OERT sú dostatočne 
motivované konať skôr v záujme jednotného trhu než ako “kolektív” regulátorov, z ktorých 
každý sleduje vlastné národné záujmy. Zverejnenie stanoviska orgánu OERT a požiadavka, 
aby Komisia toto stanovisko v najväčšej miere zohľadnila, sa považujú za dostatočné 
prostriedky na to, aby Komisii zamedzili prijať nevhodné rozhodnutia. V tomto pozmeňujúcom 
a doplňujúcom návrhu sa oddelenie funkcií stáva rovnako prehľadné ako iné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Anni Podimata

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok -7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a Vkladá sa tento článok 7a:
„Článok 7a

Postup jednotného uplatňovania 
navrhovaných nápravných opatrení

1. Ak vnútroštátny regulačný orgán 
zamýšľa prijať opatrenie, ktorým uloží, 
zmení a doplní alebo zruší povinnosť 
prevádzkovateľova pri uplatňovaní 
článku 16 spoločne s článkami 5 a 9 až 
13, 13a a 13 b smernice 2002/19/ES 
(smernice o prístupe) a článku 17 
smernice 2002/22/ES (smernice 
o univerzálnej službe), Komisia 
a vnútroštátne regulačné orgány 
v ostatných členských štátoch majú jeden 
mesiac od oznámenia návrhu opatrenia, 
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kedy môžu predkladať svoje pripomienky 
príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu.
2. Ak v návrhu opatrenia ide o uloženie, 
zmenu a doplnenie alebo zrušenie 
povinnosti, ktorá nie je stanovená 
v článkoch 13a a 13b smernice 
2002/19/ES (smernice o prístupe), 
Komisia môže do jedného mesiaca 
uvedenom v ods. 1  oznámiť príslušnému 
vnútroštátnemu regulačnému orgánu 
a Orgánu európskych regulátorov 
v oblasti telekomunikácií (OERT) dôvody, 
prečo sa domnieva, že návrh opatrenia 
tvorí prekážku jednotného trhu alebo že 
má vážne pochybnosti o zlučiteľnosti 
s právom Spoločenstva. V takomto 
prípade sa môže návrh opatrenia prijať až 
po ďalších dvoch mesiacoch po oznámení 
Komisie.
Ak takéto oznámenie neexistuje, príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán môže prijať 
návrh opatrenia, pričom čo najviac 
zohľadní všetky pripomienky Komisie 
alebo iného vnútroštátneho regulačného 
orgánu.
3. V rámci dvojmesačného obdobia 
uvedeného v odseku 2 Komisia, OERT 
a príslušný vnútroštátny regulačný orgán 
úzko spolupracujú s cieľom nájsť 
najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie 
v súvislosti s cieľmi stanovenými v článku 
8, pričom náležite zohľadňujú názory 
účastníkov trhu a potrebu zabezpečiť 
rozvoj jednotného regulačného postupu.
V rámci toho istého dvojmesačného 
obdobia OERT vydá po schválení 
jednoduchou väčšinou odôvodnené 
stanovisko potvrdzujúce vhodnosť 
a účinnosť navrhnutého opatrenia alebo 
signalizujúce, že návrh opatrenia by sa 
mal zmeniť a doplniť a predloží 
konkrétne návrhy s týmto cieľom. 
Stanovisko sa uverejní..
Ak OERT vydal odôvodené stanovisko 
signalizujúce, že návrh opatrenia by sa 
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mal zmeniť a doplniť, Komisia môže, 
zohľadňujúc v čo najväčšej miere toto 
stanovisko, prijať odôvodnené 
rozhodnutie vyžadujúce, aby príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán zmenil 
a doplnil návrh opatrenia a aby predložil 
konkrétne návrhy s týmto cieľom.
Ak OERT vydal odôvodnené stanovisko 
potvrdzujúce vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia, príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán môže prijať 
návrh opatrenia zohľadňujúc v čo 
najväčšej miere všetky odporúčania 
Komisie a OERT.
4. Ak v návrhu opatrenia ide o uloženie, 
zmenu a doplnenie alebo zrušenie 
povinnosti, ktorá je stanovená v článkoch 
13a a 13b smernice 2002/19/ES (smernice 
o prístupe), navrhnuté opatrenie sa prijme 
až o šesť mesiacov po skončení obdobia 
uvedeného v článku 7 ods. 3., aby vznikla 
istota, že boli uplatnené všetky ostatné 
opatrenia, ktoré sú k dispozícii a ktoré sú 
uvedené v článku 16 spoločne s článkami 
5 a 9 až 13 smernice 2002/19/ES 
(smernice o prístupe) a článku 17 
smernice 2002/22/ES (smernice 
o univerzálnej službe). 
V rámci tohto šesťmesačného obdobia 
uvedeného v prvom pododseku Komisia, 
OERT a príslušný vnútroštátny regulačný 
orgán úzko spolupracujú s cieľom nájsť 
najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie 
v súvislosti s cieľmi stanovenými v článku 
8, pričom náležite zohľadňujú názory 
účastníkov trhu a potrebu zabezpečiť 
rozvoj jednotného regulačného postupu.
V rámci toho istého šesťmesačného
obdobia môže OERT vydať po schválení 
jednoduchou väčšinou odôvodnené 
stanovisko potvrdzujúce vhodnosť 
a účinnosť navrhnutého opatrenia alebo 
signalizujúce, že návrh opatrenia by sa 
nemal uplatňovať. Stanovisko sa 
uverejní..
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Len ak Komisia a OERT potvrdia 
vhodnosť a účinnosť navrhnutého 
opatrenia, príslušný vnútroštátny 
regulačný orgán môže prijať návrh 
opatrenia zohľadňujúc v čo najväčšej 
miere všetky odporúčania Komisie 
a OERT.
5. Do šiestich mesiacov potom, čo Komisia 
prijala odôvodnené rozhodnutie v súlade s 
odsekom 3, ktorým od príslušného 
vnútroštátneho regulačného orgánu 
požaduje, aby zmenil a doplnil 
navrhované opatrenie, vnútroštátny 
regulačný orgán navrhované opatrenie 
zmení a doplní alebo ho vezme späť. V 
prípade zmeny a doplnenia navrhovaného
opatrenia vnútroštátny regulačný orgán 
usporiada verejnú konzultáciu v súlade s 
postupom uvedeným v článku 6 a znovu 
informuje Komisiu o zmenenom a 
doplnenom návrhu opatrenia v súlade s 
článkom 7.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť dodatočnú šesťmesačnú lehotu s cieľom nájsť najvhodnejšie 
a najúčinnejšie opatrenie v súvislosti s cieľmi stanovenými v článku 8.  Za týmto účelom je 
potrebné, aby Komisia a OERT (schválením jednoduchou väčšinou) súhlasili, že je potrebné 
zmeniť a doplniť opatrenie navrhované niektorým vnútroštátnym regulačným orgánom.  V 
opačnom prípade vnútroštátny regulačný orgán v najvyššej možnej miere zohľadní 
pripomienky predložené Komisiou a OERT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Pilar del Castillo Vera

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok -7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a) Pridáva sa tento článok:
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„Článok -7a
Postup jednotného uplatňovania 

nápravných opatrení
1. Ak vnútroštátny regulačný orgán 
zamýšľa prijať opatrenie, ktorým uloží, 
zmení a doplní alebo zruší povinnosť 
prevádzkovateľa pri uplatňovaní článku 
16 spoločne s článkom 5, článkami 9 až 
13 a článkami 13a a 13b smernice 
2002/19/ES (prístupovej smernice) 
a článkom 17 smernice 2002/22/ES 
(smernice univerzálnej služby), Komisia 
a vnútroštátne regulačné orgány 
v ostatných členských štátoch majú 
k dispozícii lehotu jedného mesiaca od 
oznámenia návrhu opatrenia, v ktorej 
môžu predložiť svoje pripomienky 
príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu.
2. Ak v návrhu opatrenia ide o uloženie, 
zmenu a doplnenie alebo zrušenie 
povinnosti, ktorá nie je stanovená 
v článkoch 13a a 13b smernice 
2002/19/ES (prístupovej smernice), 
Komisia môže v tej istej lehote oznámiť 
príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu a orgánu OERT 
dôvody, prečo sa domnieva, že prijatie 
návrhu opatrenia by vytvorilo prekážku 
jednotného trhu, alebo prečo má vážne 
pochybnosti o jeho zlučiteľnosti s právom 
Spoločenstva. V takomto prípade možno 
návrh opatrenia prijať až po ďalších 
dvoch mesiacoch od oznámenia Komisie.
Ak takéto oznámenie nie je vydané, 
príslušný vnútroštátny regulačný orgán 
môže návrh opatrenia prijať, pričom 
v najvyššej miere zohľadní všetky 
pripomienky Komisie alebo 
ktoréhokoľvek iného vnútroštátneho 
regulačného orgánu.
3. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej 
v odseku 2 Komisia, OERT a príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán úzko 
spolupracujú s cieľom nájsť 
najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie 
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so zreteľom na ciele stanovené v článku 8, 
pričom náležite zohľadnia názory 
účastníkov trhu a potrebu zabezpečiť 
vypracovanie jednotného regulačného 
postupu.
V rámci tej istej dvojmesačnej lehoty 
OERT vydá po schválení kvalifikovanou 
väčšinou, ktorú tvorí najmenej polovica 
plus jeden člen rady regulačných 
orgánov, odôvodnené stanovisko 
potvrdzujúce vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia alebo uvedie, že 
návrh opatrenia treba zmeniť a doplniť, 
a predloží na tento účel konkrétne návrhy. 
Toto stanovisko sa zverejní.
Ak OERT vydal odôvodené stanovisko 
s uvedením, že návrh opatrenia by sa mal 
zmeniť a doplniť, Komisia môže pri čo 
najväčšom zohľadnení tohto stanoviska 
prijať odôvodnené rozhodnutie, ktorým 
požiada príslušný vnútroštátny regulačný 
orgán, aby zmenil a doplnil návrh 
opatrenia, a predloží na tento účel 
konkrétne návrhy.
Ak OERT vydal odôvodnené stanovisko 
potvrdzujúce vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia, príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán môže prijať 
návrh opatrenia, pričom v najvyššej miere 
zohľadní všetky odporúčania Komisie 
a orgánu OERT.
4. Ak v návrhu opatrenia ide o uloženie, 
zmenu a doplnenie alebo zrušenie 
povinnosti, ktorá je stanovená v článkoch 
13a a 13b smernice 2002/19/ES 
(prístupovej smernice), návrh opatrenia 
možno prijať až po ďalších dvoch 
mesiacoch od skončenia lehoty uvedenej 
v článku 7 ods. 3.
V rámci tejto dvojmesačnej lehoty 
Komisia, OERT a príslušný vnútroštátny 
regulačný orgán úzko spolupracujú 
s cieľom nájsť najvhodnejšie 
a najúčinnejšie opatrenie v súvislosti 
s cieľmi stanovenými v článku 8, pričom 
náležite zohľadnia názory účastníkov trhu 
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a potrebu zabezpečiť vypracovanie 
jednotného regulačného postupu.
V rámci tej istej dvojmesačnej lehoty 
OERT vydá po schválení kvalifikovanou 
väčšinou, ktorú tvorí najmenej polovica 
plus jeden člen rady regulačných 
orgánov, odôvodnené stanovisko 
potvrdzujúce vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia alebo uvedie, že 
návrh opatrenia by sa nemal uplatniť. 
Toto stanovisko sa zverejní.
Len v prípade, keď Komisia a OERT 
potvrdia vhodnosť a účinnosť návrhu 
opatrenia, môže príslušný vnútroštátny 
regulačný orgán návrh opatrenia prijať, 
pričom v najvyššej miere zohľadní všetky 
odporúčania Komisie a orgánu OERT.
5. Do troch mesiacov potom, čo Komisia 
prijala odôvodnené rozhodnutie v súlade 
s odsekom 3, ktorým od príslušného 
vnútroštátneho regulačného orgánu 
požaduje, aby zmenil a doplnil 
navrhované opatrenie, vnútroštátny 
regulačný orgán navrhované opatrenie 
zmení a doplní alebo ho vezme späť. 
V prípade zmeny a doplnenia 
navrhovaného opatrenia vnútroštátny 
regulačný orgán usporiada verejnú 
konzultáciu v súlade s postupmi 
uvedenými v článku 6 a znovu oznámi 
Komisii zmenený a doplnený návrh 
opatrenia v súlade s článkom 7.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Anne Laperrouze

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok -7a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a) Vkladá sa tento článok:
„Článok -7a

Postup jednotného uplatňovania 
nápravných opatrení

1. Ak vnútroštátny regulačný orgán 
zamýšľa prijať opatrenie, ktorým uloží, 
zmení a doplní alebo zruší povinnosť 
prevádzkovateľa pri uplatňovaní článku 
16 spoločne s článkom 5, článkami 9 až 
13 a článkami 13a a 13b smernice 
2002/19/ES (prístupovej smernice) 
a článkom 17 smernice 2002/22/ES 
(smernice univerzálnej služby), Komisia 
a vnútroštátne regulačné orgány 
v ostatných členských štátoch majú 
k dispozícii lehotu jedného mesiaca od 
oznámenia návrhu opatrenia, v ktorej 
môžu predložiť svoje pripomienky 
príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu.
2. Ak v návrhu opatrenia ide o uloženie, 
zmenu a doplnenie alebo zrušenie 
povinnosti, ktorá nie je stanovená 
v článkoch 13a a 13b smernice 
2002/19/ES (prístupovej smernice), 
Komisia môže automaticky alebo na 
požiadanie zainteresovaného podniku 
alebo obchodného združenia v tej istej 
lehote oznámiť príslušnému 
vnútroštátnemu regulačnému orgánu 
a orgánu OERT dôvody, prečo sa 
domnieva, že prijatie návrhu opatrenia by 
vytvorilo prekážku jednotného trhu, alebo 
prečo má vážne pochybnosti o jeho 
zlučiteľnosti s právom Spoločenstva. 
V takomto prípade možno návrh opatrenia 
prijať až po ďalších dvoch mesiacoch od 
oznámenia Komisie.
Ak takéto oznámenie nie je vydané, 
príslušný vnútroštátny regulačný orgán 
môže návrh opatrenia prijať, pričom 
v najvyššej miere zohľadní všetky 
pripomienky Komisie alebo 
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ktoréhokoľvek iného vnútroštátneho 
regulačného orgánu.
3. V rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej 
v odseku 2 Komisia, OERT a príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán úzko 
spolupracujú s cieľom nájsť 
najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie 
so zreteľom na ciele stanovené v článku 8, 
pričom náležite zohľadnia názory 
účastníkov trhu vyjadrené v rámci 
verejnej konzultácie a potrebu zabezpečiť 
vypracovanie jednotného regulačného 
postupu.
V rámci tej istej dvojmesačnej lehoty 
OERT vydá po schválení jednoduchou 
väčšinou odôvodnené stanovisko 
potvrdzujúce vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia alebo uvedie, že 
návrh opatrenia treba zmeniť a doplniť, 
a predloží na tento účel konkrétne návrhy. 
Toto stanovisko sa zverejní.
Ak OERT vydal odôvodené stanovisko 
s uvedením, že návrh opatrenia by sa mal 
zmeniť a doplniť, Komisia môže pri čo 
najväčšom zohľadnení tohto stanoviska 
prijať odôvodnené rozhodnutie, ktorým 
požiada príslušný vnútroštátny regulačný 
orgán, aby zmenil a doplnil návrh 
opatrenia, a predloží na tento účel 
konkrétne návrhy.
Ak OERT vydal odôvodnené stanovisko 
potvrdzujúce vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia, príslušný 
vnútroštátny regulačný orgán môže návrh 
opatrenia prijať, pričom v najvyššej miere 
zohľadní všetky odporúčania Komisie 
a orgánu OERT.
4. Ak v návrhu opatrenia ide o uloženie, 
zmenu a doplnenie alebo zrušenie 
povinnosti, ktorá je stanovená v článkoch 
13a alebo v článku 13b smernice 
2002/19/ES (prístupovej smernice), návrh 
opatrenia možno prijať až po ďalších 
dvoch mesiacoch od skončenia lehoty 
uvedenej v článku 7 ods. 3.
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V rámci tejto dvojmesačnej lehoty 
Komisia, OERT a príslušný vnútroštátny 
regulačný orgán úzko spolupracujú 
s cieľom nájsť najvhodnejšie 
a najúčinnejšie opatrenie so zreteľom na 
ciele stanovené v článku 8, pričom 
náležite zohľadnia názory účastníkov trhu 
vyjadrené v rámci verejnej konzultácie 
a potrebu zabezpečiť vypracovanie 
jednotného regulačného postupu.
V rámci tej istej dvojmesačnej lehoty 
OERT vydá po schválení jednoduchou 
väčšinou odôvodnené stanovisko 
potvrdzujúce vhodnosť a účinnosť 
navrhnutého opatrenia alebo uvedie, že 
návrh opatrenia by sa nemal uplatniť. 
Toto stanovisko sa zverejní.
Len v prípade, keď Komisia a OERT 
potvrdia vhodnosť a účinnosť návrhu 
opatrenia, môže príslušný vnútroštátny 
regulačný orgán návrh opatrenia prijať, 
pričom v najvyššej miere zohľadní všetky 
odporúčania Komisie a orgánu OERT.
5. Do troch mesiacov potom, čo Komisia 
prijala odôvodnené rozhodnutie v súlade 
s odsekom 3, ktorým od príslušného 
vnútroštátneho regulačného orgánu 
požaduje, aby zmenil a doplnil 
navrhované opatrenie, vnútroštátny 
regulačný orgán navrhované opatrenie 
zmení a doplní alebo ho vezme späť. 
V prípade zmeny a doplnenia 
navrhovaného opatrenia vnútroštátny 
regulačný orgán usporiada verejnú 
konzultáciu v súlade s postupmi 
uvedenými v článku 6 a znovu oznámi 
Komisii zmenený a doplnený návrh 
opatrenia v súlade s článkom 7.“

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže v súvislosti s článkom 7 
stanoviť vykonávacie ustanovenia, ktoré 
vymedzujú formu, obsah a úroveň 
podrobností, ktoré sa majú uviesť v 
notifikáciách požadovaných v súlade 
s článkom 7 ods. 3, okolnosti, za ktorých sa 
notifikácie nebudú požadovať, a kalkuláciu 
lehôt.

1. Komisia môže po verejných 
konzultáciách a konzultáciách 
s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
prijať odporúčanie, ktoré vymedzuje 
formu, obsah a úroveň podrobností, ktoré 
sa majú uviesť v notifikáciách 
požadovaných v súlade s článkom 7 ods. 3, 
okolnosti, za ktorých sa notifikácie nebudú 
požadovať, a kalkuláciu lehôt.

Or. es

Odôvodnenie

Forma, obsah a úroveň podrobností zmien sú predmetom už existujúceho odporúčania 
Komisie z 23. júla 2003 o oznámeniach, lehotách a konzultáciách ustanovených v článku 7 
smernice 2002/20/ES. Týmto znením, ktoré je podobné zneniu článku 15 ods. 1, sa uvedený 
nástroj konsoliduje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže v súvislosti s článkom 7
stanoviť vykonávacie ustanovenia, ktoré 
vymedzujú formu, obsah a úroveň 
podrobností, ktoré sa majú uviesť v 
notifikáciách požadovaných v súlade 
s článkom 7 ods. 3, okolnosti, za ktorých sa 
notifikácie nebudú požadovať, a kalkuláciu 

1. Komisia môže pri čo najväčšom 
zohľadnení stanoviska orgánu OERT
stanoviť v súvislosti s článkom 7
odporúčania a/alebo usmernenia, ktoré 
vymedzujú formu, obsah a úroveň 
podrobností, ktoré sa majú uviesť 
v notifikáciách požadovaných v súlade 
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lehôt. s článkom 7 ods. 3, okolnosti, za ktorých sa 
notifikácie nebudú požadovať, a kalkuláciu 
lehôt.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Mary Honeyball

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže v súvislosti s článkom 7 
stanoviť vykonávacie ustanovenia, ktoré 
vymedzujú formu, obsah a úroveň 
podrobností, ktoré sa majú uviesť v 
notifikáciách požadovaných v súlade 
s článkom 7 ods. 3, okolnosti, za ktorých sa 
notifikácie nebudú požadovať, a kalkuláciu 
lehôt.

1. Komisia má právomoc pri čo najväčšom 
zohľadnení stanoviska orgánu OERT
stanoviť v súvislosti s článkom 7
odporúčania a/alebo usmernenia, ktoré 
vymedzujú formu, obsah a úroveň 
podrobností, ktoré sa majú uviesť 
v notifikáciách požadovaných v súlade 
s článkom 7 ods. 3, okolnosti, za ktorých sa 
notifikácie nebudú požadovať, a kalkuláciu 
lehôt.

Or. en

Odôvodnenie

 Je dôležité, aby Komisia pred vydaním odporúčania zohľadnila stanovisko orgánu OERT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže v súvislosti s článkom 7 1. Komisia môže v súvislosti s článkom 7 
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stanoviť vykonávacie ustanovenia, ktoré 
vymedzujú formu, obsah a úroveň 
podrobností, ktoré sa majú uviesť v 
notifikáciách požadovaných v súlade 
s článkom 7 ods. 3, okolnosti, za ktorých sa 
notifikácie nebudú požadovať, a kalkuláciu 
lehôt.

stanoviť vykonávacie ustanovenia, ktoré 
vymedzujú formu a obsah notifikácií
požadovaných v súlade s článkom 7 ods. 3, 
okolnosti, za ktorých sa notifikácie nebudú 
požadovať, a kalkuláciu lehôt.

Or. de

Odôvodnenie

Týmto ustanovením by sa nepristupovalo ku všetkým trhom rovnako. Všetky analýzy trhu 
musia spĺňať základné požiadavky. 

Vykonávacie opatrenia môžu mať na priemysel značný finančný vplyv. V tomto prípade sa 
musí zaviesť nový zákonodarný postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7a - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Opatrenia uvedené v odseku 1, 
navrhnuté na zmenu a doplnenie iných 
než podstatných prvkov tejto smernice sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou, uvedeným v článku 22 ods. 3. 
Komisia môže v naliehavých 
odôvodnených prípadoch použiť skrátené 
konanie v súlade s článkom 22 ods. 4.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nie je zrejmé, čo sa v odseku 2 považuje za „iné než podstatné prvky“. Takéto navrhované 
„vykonávacie opatrenia“ môžu mať na podniky významný finančný vplyv. Všetky prípadné 
zmeny musia buď podliehať úplnej kontrole v legislatívnom postupe na úrovni EÚ, alebo 
zostať v kompetencii členských štátov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7a - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Opatrenia uvedené v odseku 1, 
navrhnuté na zmenu a doplnenie iných 
než podstatných prvkov tejto smernice sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou, uvedeným v článku 22 ods. 3.
Komisia môže v naliehavých 
odôvodnených prípadoch použiť skrátené 
konanie v súlade s článkom 22 ods. 4.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Vypustenie je v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom v odseku 1, keďže 
odporúčaním nemožno meniť a dopĺňať podstatné prvky smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7a - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Opatrenia uvedené v odseku 1, 
navrhnuté na zmenu a doplnenie iných 
než podstatných prvkov tejto smernice sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou, uvedeným v článku 22 ods. 3. 
Komisia môže v naliehavých 
odôvodnených prípadoch použiť skrátené 
konanie v súlade s článkom 22 ods. 4.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Spresnenia postupov by mali mať len podobu odporúčaní, ktoré treba konzultovať s orgánom 
OERT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7a - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Opatrenia uvedené v odseku 1, 
navrhnuté na zmenu a doplnenie iných 
než podstatných prvkov tejto smernice sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou, uvedeným v článku 22 ods. 3.
Komisia môže v naliehavých 
odôvodnených prípadoch použiť skrátené 
konanie v súlade s článkom 22 ods. 4.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Týmto ustanovením by sa nepristupovalo ku všetkým trhom rovnako. Všetky analýzy trhu 
musia spĺňať základné požiadavky.

Vykonávacie opatrenia môžu mať na priemysel značný finančný vplyv. V tomto prípade sa 
musí zaviesť nový zákonodarný postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Fiona Hall

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7a - odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Opatrenia uvedené v odseku 1, 
navrhnuté na zmenu a doplnenie iných 
než podstatných prvkov tejto smernice sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou, uvedeným v článku 22 ods. 3. 
Komisia môže v naliehavých 
odôvodnených prípadoch použiť skrátené 
konanie v súlade s článkom 22 ods. 4.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 7a - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Opatrenia uvedené v odseku 1, 
navrhnuté na zmenu a doplnenie iných než 
podstatných prvkov tejto smernice sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou, uvedeným v článku 22 ods. 3. 
Komisia môže v naliehavých 
odôvodnených prípadoch použiť skrátené 
konanie v súlade s článkom 22 ods. 4.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 navrhnuté
na zmenu a doplnenie iných než 
podstatných prvkov tejto smernice sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 22 ods.3. 
Komisia môže v naliehavých 
odôvodnených prípadoch použiť skrátené 
konanie v súlade s článkom 22 ods. 4. 
V prípade všetkých skrátených konaní 
treba konzultovať s orgánom OERT.

Or. en

Odôvodnenie

O každom vykonávacom opatrení, ktoré sa týka článku 7, treba konzultovať s orgánom OERT.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno a
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ článok 9 týkajúci sa rádiových 
frekvencií nestanovuje inak, členské štáty v 
najvyššej miere zohľadnia požiadavku 
technologickej neutrality regulácií a 
zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné 
orgány pri plnení regulačných úloh 
špecifikovaných v tejto smernici a v 
osobitných smerniciach, najmä úloh, ktoré 
majú zabezpečiť účinnú hospodársku 
súťaž, postupovali podobne.

Pokiaľ článok 9 týkajúci sa rádiových 
frekvencií nestanovuje inak alebo nie je 
nič iné potrebné na dosiahnutie cieľov 
v zmysle odsekov 2 až 4, členské štáty v 
najvyššej miere zohľadnia požiadavku 
technologickej neutrality regulácií na 
príslušných jasne definovaných trhoch a 
zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné 
orgány pri plnení regulačných úloh 
špecifikovaných v tejto smernici a v 
osobitných smerniciach, najmä úloh, ktoré 
majú zabezpečiť účinnú hospodársku 
súťaž, postupovali podobne.

Or. de

Odôvodnenie

Myšlienka technologickej neutrality je vítaná, ale v prípade regulačného konfliktu cieľov by 
mala ustúpiť iným, dôležitejším regulačným cieľom. Ďalej je nevyhnutné jasne vymedziť 
príslušné trhy a technologickú neutralitu treba obmedziť len na definované trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno a
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zabezpečia, aby užívatelia, vrátane 
zdravotne postihnutých užívateľov, starších 
užívateľov a užívateľov s osobitnými 
sociálnymi potrebami, získali maximálne 

a) zabezpečia, aby užívatelia, vrátane 
zdravotne postihnutých užívateľov, starších 
užívateľov a užívateľov s osobitnými 
sociálnymi potrebami, získali maximálne 
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výhody z hľadiska možnosti voľby, ceny a 
kvality;

výhody z hľadiska možnosti voľby, ceny 
a kvality, pričom sa uhradia prípadné 
čisté dodatočné náklady , ktoré 
preukázateľne vznikli poskytovateľom 
uložením príslušných povinností 
týkajúcich sa verejného záujmu;

Or. de

Odôvodnenie

Rozšírenie týchto povinností sa týmto obmedzuje v zmysle objasnenia a konkretizuje sa v tom 
rozsahu, že povinnosti v zmysle sociálnej rovnováhy predstavujú úlohy súvisiace s verejným 
záujmom, ktorých vykonávanie môže prevádzkovateľom spôsobiť čisté dodatočné náklady, 
ktoré budú zodpovedajúco uhradené z verejných prostriedkov po predložení príslušného 
dokladu. Zodpovednosť VRO za poskytnutie obsahu sa zdá byť nevhodná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Gabriele Albertini

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zabezpečia, aby nedošlo k skresleniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže v 
odvetví elektronických komunikácií, najmä 
pri poskytovaní obsahu;“

b) zabezpečia, aby nedošlo k narušeniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže 
v odvetví elektronických komunikácií, 
najmä v prípade prístupu k službám vo 
všetkých sieťach;“

Or. en

Odôvodnenie

Informačné služby o účastníckych číslach sú kľúčovou službou pre užívateľov so zdravotným 
postihnutím alebo starších užívateľov, ako aj pre užívateľov vo všeobecnosti. Je nevyhnutné, 
aby takéto služby boli prístupné zo všetkých telekomunikačných sietí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Stefano Zappalà

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zabezpečia, aby nedošlo k skresleniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže v 
odvetví elektronických komunikácií, najmä 
pri poskytovaní obsahu;“

b) zabezpečia, aby nedošlo k narušeniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže 
v odvetví elektronických komunikácií, 
najmä v prípade prístupu k službám vo 
všetkých sieťach;“

Or. en

Odôvodnenie

Informačné služby o účastníckych číslach sú kľúčovou službou pre užívateľov so zdravotným 
postihnutím alebo starších užívateľov, ako aj pre užívateľov vo všeobecnosti. Je nevyhnutné, 
aby takéto služby boli prístupné zo všetkých telekomunikačných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zabezpečia, aby nedošlo k skresleniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže v 
odvetví elektronických komunikácií, najmä 
pri poskytovaní obsahu;“

b) zabezpečia, aby nedošlo k narušeniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže 
v odvetví elektronických komunikácií, 
najmä pri poskytovaní obsahu a v prípade 
prístupu k službám vo všetkých sieťach;“

Or. en

Odôvodnenie

Informačné služby o účastníckych číslach sú kľúčovou službou pre užívateľov so zdravotným 
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postihnutím alebo starších užívateľov, ako aj pre užívateľov vo všeobecnosti. Je nevyhnutné, 
aby takéto služby boli prístupné zo všetkých telekomunikačných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zabezpečia, aby nedošlo k skresleniu 
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže v 
odvetví elektronických komunikácií, 
najmä pri poskytovaní obsahu;

b) zabezpečia, aby nedošlo k skresleniu 
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže v 
odvetví elektronických komunikácií;

Or. de

Odôvodnenie

Rozšírenie týchto povinností sa týmto obmedzuje v zmysle objasnenia a konkretizuje sa v tom 
rozsahu, že povinnosti v zmysle sociálnej rovnováhy predstavujú úlohy súvisiace s verejným 
záujmom, ktorých vykonávanie môže prevádzkovateľom spôsobiť čisté dodatočné náklady, 
ktoré budú zodpovedajúco uhradené z verejných prostriedkov po predložení príslušného 
dokladu. Zodpovednosť VRO za poskytnutie obsahu sa zdá byť nevhodná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Dragoş Florin David

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zabezpečia, aby nedošlo k skresleniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže v 
odvetví elektronických komunikácií, 
najmä pri poskytovaní obsahu;“

b) zabezpečia, aby nedošlo k narušeniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže 
v odvetví elektronických komunikácií;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zabezpečia, aby nedošlo k skresleniu 
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže v 
odvetví elektronických komunikácií, 
najmä pri poskytovaní obsahu;

b) zabezpečia, aby nedošlo k skresleniu 
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže v 
odvetví elektronických komunikácií;

Or. de

Odôvodnenie

Právny rámec v oblasti telekomunikácií sa vzťahuje na prístup k sieťam. Nová regulácia 
nesmie zasahovať do poskytovania obsahu. Na obsah platia zákony členských štátov v oblasti 
médií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Patrizia Toia

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zabezpečia, aby nedošlo k skresleniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže v 
odvetví elektronických komunikácií, najmä 
pri poskytovaní obsahu;“

b) zabezpečia, aby nedošlo k narušeniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže 
v odvetví elektronických komunikácií, 
najmä pri poskytovaní obsahu a prístupe 
k nemu a v prípade služieb vo všetkých 
sieťach;“

Or. en
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Odôvodnenie

Informačné služby o účastníckych číslach sú kľúčovou službou pre užívateľov so zdravotným 
postihnutím alebo starších užívateľov, ako aj pre užívateľov vo všeobecnosti. Je nevyhnutné, 
aby takéto služby boli prístupné zo všetkých telekomunikačných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zabezpečia, aby nedošlo k skresleniu
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže v 
odvetví elektronických komunikácií, najmä 
pri poskytovaní obsahu;“

b) zabezpečia, aby pri zohľadnení 
pravidiel štátnej pomoci nedošlo 
k narušeniu alebo obmedzeniu 
hospodárskej súťaže v odvetví 
elektronických komunikácií, najmä pri 
poskytovaní obsahu;

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby verejné investície, ktoré môžu zohrávať významnú úlohu pri stimulácii 
zavádzania širokopásmových sietí, nenarúšali trh alebo aby neboli uskutočňované za 
nespravodlivých podmienok v porovnaní so súkromnými podnikmi. Preto by NRA mali pri 
podpore hospodárskej súťaže v odvetí telekomunikácií zohľadňovať všeobecné pravidlá 
štátnej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Paul Rübig

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno c
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) spolupracujú s Komisiou a úradom tak, d) spolupracujú v rámci OETR tak, aby 
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aby zabezpečili rozvoj jednotnej regulačnej 
praxe a jednotné uplatňovanie tejto 
smernice a osobitných smerníc.

zabezpečili rozvoj jednotnej regulačnej 
praxe, ktorá zároveň zohľadňuje ciele 
tejto smernice s náležitým prihliadnutím 
na špecifické podmienky na jednotlivých 
vnútroštátnych trhoch, a jednotné 
uplatňovanie tejto smernice a osobitných 
smerníc.

Or. de

Odôvodnenie

Smernice platia pre veľké množstvo úplne rozdielne rozvinutých vnútroštátnych trhov s 
rozličnými podmienkami hospodárskej súťaže. Na vnútroštátne osobitosti treba dbať práve 
preto, lebo trhy s účinnou hospodárskou súťažou nesmú byť na jednej strane príliš regulované 
a na druhej strane sa nesmie reguláciou brzdiť ďalší rozvoj hospodárskej súťaže na tých 
trhoch, kde tomu ešte tak nie je. S týmto cieľom sa OETR  javí ako najvhodnejší rámec.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno ca (nové)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) v odseku 2 sa pridáva toto písmeno:
„da) avšak v prípade krajín 
s nedostatočne rozvinutou pevnou 
infraštruktúrou a nízkym pokrytím 
pevných a širokopásmových služieb by 
vnútroštátne regulačné orgány mali 
zvážiť potrebu prisúdiť vyššiu prioritu 
cieľu podporovať investície pred cieľmi 
týkajúcimi sa len stimulácie hospodárskej 
súťaže.“

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Erika Mann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno ca (nové)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) Pridáva sa tento odsek:
„3a. Cieľom vnútroštátnych regulačných 
orgánov je vytvoriť vhodné regulačné 
prostredie na podporu investícií do nových 
prístupových sietí; hospodárska súťaž 
založená na infraštruktúre poskytne 
jedinečné príležitosti pre inovácie. Takéto 
regulačné prostredie by okrem iného 
malo:
a) byť predvídateľné počas obdobia, ktoré 
zodpovedá času potrebnému na 
dosiahnutie návratnosti veľkých 
investícií;
b) mať za cieľ čo najväčšie zemepisné 
rozšírenie hospodárskej súťaže založenej 
na infraštruktúre;
c) umožniť získanie konkurenčnej výhody 
z rýchlejšieho zemepisného rozšírenia, 
a tak podporiť rozvoj sietí;
d) prilákať zdroje z finančných trhov na 
financovanie vysokých investícií do 
nových prístupových sietí;
e) umožniť pružné nezáväzné obchodné 
dohody o investíciách a rozdelení rizika 
medzi prevádzkovateľmi rozširujúcimi 
nové prístupové siete;
f) zohľadniť dlhodobé podmienky 
potrebné pre návratnosť investícií do 
novej infraštruktúry;
g) podporovať maximálnu, no 
transparentnú pružnosť maloobchodných 
cien v prípade služieb poskytovaných 
prostredníctvom tejto novej 
infraštruktúry.“
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Or. en

Odôvodnenie

Progresívny prístupový režim pre siete budúcej generácie, ktorého cieľom by bolo poskytovať 
stimuly pre inovácie a investície, by mal byť vytvorený spôsobom, ktorý potenciálnym 
investorom poskytne istotu, predvídateľnosť a stabilitu regulačného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) V odseku 4 sa pridáva toto písmeno:
„ga) zabezpečia, aby podniky poskytujúce 
elektronické komunikačné služby a siete 
spolupracovali s príslušnými sektormi 
na ochrane a podpore zákonného obsahu 
v elektronických komunikačných službách 
a sieťach.“

Or. en

Odôvodnenie

This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Gianni De Michelis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) vkladá sa tento odsek:
4a. Cieľom vnútroštátnych regulačných 
orgánov je vytvoriť vhodné regulačné 
prostredie pre investície do nových 
prístupových sietí, ktoré majú potenciál 
podporiť hospodársku súťaž založenú na 
infraštruktúre.
Toto regulačné prostredie by okrem iného 
malo:
a) podporovať trhovo orientované 
investície a inovácie vrátane umožnenia 
dohôd o spoločných investíciách a dohôd 
o rozdelení rizika na komerčnej báze;
b) podporovať hospodársku súťaž 
založenú na infraštruktúre, kde je to 
možné;
c) umožňovať pružnosť cien vrátane ich 
rozlišovania z geografického hľadiska 
a z hľadiska kvality služieb;
d) nezavádzať zbytočné regulačné 
obmedzenia v prípadoch, keď podniky 
môžu uzavrieť komerčné dohody;
e) podporovať včasné investície vrátane 
vytvorenia priaznivejších podmienok pre 
počiatočné investície do nových 
technológií a infraštruktúry;
f) zodpovedať miestnym podmienkam 
a konkurencieschopnosti príslušného 
zemepisného trhu;
g) byť predvídateľné počas obdobia 
potrebného na dosiahnutie návratnosti 
veľkých investícií do novej prístupovej 
infraštruktúry;“
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Or. en

Odôvodnenie

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) Do odseku 8 sa pridáva tento odsek 
4a: 

„4a. Vnútroštátne regulačné orgány si 
musia na splnenie politických cieľov 
uvedených v článkoch 2, 3 a 4 vytýčiť 
úlohu vytvoriť regulačné prostredie na 
investovanie do infraštruktúry 
prístupových sietí, ktoré musí  okrem 
iných spĺňať tieto kritériá:
a) poskytnutie právnej istoty na obdobie, 
ktoré je potrebné na zabezpečenie 
rentabilnosti investícií;
b) dosiahnutie čo najväčšieho 
geografického rozšírenia hospodárskej 
súťaže založenej na platforme;  
c) umožnenie získania výhod 
hospodárskej súťaže z rýchleho 
geografického rozšírenia s 
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cieľom stimulovať výstavbu siete;
d) pritiahnutie kapitálu z finančných 
trhov na pokrytie vysokých počiatočných 
investícií do nových prístupových sietí; 
e) umožnenie uzatvárania dobrovoľných 
dohôd o investíciách a spoločnom riziku 
medzi prevádzkovateľmi nových 
prístupových sietí; 
f) zohľadnenie dlhodobých podmienok 
rentabilnosti investícií do nových 
sieťových infraštruktúr; podpora čo 
najväčšej pružnosti taríf pre konečných 
užívateľov za služby, ktoré sa poskytujú 
prostredníctvom nových infraštruktúr.“ 

Or. de

Odôvodnenie

Vzhľadom na výstavbu prístupovej siete novej generácie musí byť platný regulačný rámec 
prispôsobený týmto investičným výzvam. Regulácia musí podporovať pripravenosť účastníkov 
trhu investovať do prístupu novej generácie a niesť príslušné riziká. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) Do článku 8 sa dopĺňa tento odsek:
„4a. Cieľom vnútroštátnych regulačných 
orgánov je vytvoriť vhodné regulačné 
prostredie pre konkurencieschopné 
investície do nových prístupových sietí, 
ktoré sú jedinečnou možnosťou na 
inovácie a na vytvorenie hospodárskej 
súťaže založenej na platformách 
a smerujúcej k deregulácii. Takéto 
regulačné prostredie by okrem iného 
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malo:
a) byť predvídateľné počas obdobia, ktoré 
zodpovedá času potrebnému na 
dosiahnutie návratnosti veľkých 
investícií;
b) mať za cieľ čo najväčšie zemepisné 
rozšírenie hospodárskej súťaže založenej 
na platformách;
c) umožniť získanie konkurenčnej výhody 
z rýchlejšieho zemepisného rozšírenia, 
a tak podporiť rozvoj sietí;
d) prilákať zdroje z finančných trhov na 
financovanie vysokých počiatočných 
investícií do nových prístupových sietí;
e) umožniť pružné obchodné dohody 
o investíciách a rozdelení rizika medzi 
prevádzkovateľmi nových prístupových 
sietí.“

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné prispôsobiť súčasný regulačný režim investičným úlohám spojeným so zavádzaním 
prístupových sietí novej generácie (PSNG). Regulácia musí umožniť hráčom na trhu, aby 
investovali do PSNG, a musí teda zohľadniť súvisiace riziká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) V článku 8 sa dopĺňa tento odsek:
„4a. Cieľom vnútroštátnych regulačných 
orgánov je vytvoriť vhodné regulačné 
prostredie pre investície do nových 
prístupových sietí, ktoré majú potenciál 
podporiť hospodársku súťaž založenú na 
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infraštruktúre.
Regulačné prostredie by okrem iného 
malo:
a) podporovať trhovo orientované 
investície a inovácie vrátane umožnenia 
dohôd o spoločných investíciách a dohôd 
o rozdelení rizika na komerčnej báze;
b) podporovať hospodársku súťaž 
založenú na infraštruktúre, kde je to 
možné;“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom nového odseku 5 je spresniť cieľ regulačného rámca so zreteľom na to, že hlavným 
zámerom rámca je podporovať masové rozširovanie prístupových sietí novej generácie všade 
v Európe. V tomto zmysle nový odsek spresňuje, že regulačné prostredie je zamerané na 
podporu trhovo orientovaných investícií a inovácií, a to aj tým, že umožní uzatvárať dohody 
o spoločných investíciách a o rozdelení rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Catherine Trautmann

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 4a (nový) – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a) V článku 8 ods. 4a sa pridáva toto 
písmeno:

c) ukladajú regulačné povinnosti ex-ante 
len vtedy, keď neexistuje účinná a trvalo 
udržateľná hospodárska súťaž, a tieto 
povinnosti zmierňujú alebo rušia hneď, 
keď takáto súťaž existuje;

Or. en



PE407.630v01-00 94/102 AM\725136SK.doc

SK

Odôvodnenie

Cieľom je zaistiť súlad s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Mary Honeyball

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a) Vkladá sa tento článok 8a:
„Článok 8a

Koordinácia politík rádiového 
frekvenčného spektra v Spoločenstve

1. Členské štáty spolupracujú medzi sebou 
a s Komisiou v rámci strategického 
plánovania a harmonizácie využívania 
rádiových frekvencií v Spoločenstve.
2. Členské štáty zabezpečia koordináciu 
politických prístupov a v prípade potreby 
harmonizované podmienky v súvislosti 
s dostupnosťou a efektívnym využívaním 
rádiového frekvenčného spektra potrebné 
na vytvorenie a fungovanie vnútorného 
trhu.
3. Členské štáty zabezpečia koordinované 
a včasné poskytovanie informácií 
o prideľovaní, dostupnosti a využívaní 
rádiových frekvencií v Spoločenstve.
4. Týmto sa zriaďuje Výbor pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra (RSPC) 
s cieľom prispieť k plneniu cieľov 
stanovených v odsekoch 1 až 3.
RSPC poskytuje poradenstvo Európskemu 
parlamentu, Rade a Komisii o otázkach 
politiky rádiového frekvenčného spektra.
Výbor RSPC sa skladá z jedného 
predstaviteľa na vysokej úrovni každého 
vnútroštátneho regulačného orgánu 
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zodpovedného za politiku rádiového 
frekvenčného spektra v každom členskom 
štáte. Komisia je jeho nehlasujúcim 
členom.
5. RSPC prijíma jednoduchou väčšinou 
stanoviská na požiadanie Európskeho 
parlamentu, Rady alebo Komisie alebo 
z vlastnej iniciatívy. Každý členský štát má 
jeden hlas a Komisia nehlasuje.
6. Komisia stanoví každé tri roky spoločné 
ciele politiky, pričom v čo najväčšom 
rozsahu zohľadní stanovisko RSPC, 
a vydá nezáväzné usmernenia týkajúce sa 
rozvoja politiky Spoločenstva v oblasti 
frekvenčného spektra.
7. Komisia môže navrhnúť legislatívne 
opatrenia týkajúce sa plnenia spoločných 
politických cieľov vymedzených 
v odseku 6, pričom v čo najväčšom 
rozsahu zohľadní stanovisko RSPC.
8. RSPC predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade ročnú správu 
o činnosti.“;

Or. en

Odôvodnenie

Body 4 a 9 z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 23 predloženého spravodajcom boli 
zrušené. Ohrozujú totiž vyjednávaciu pozíciu Európy dohodnutú v rámci konferencie CEPT 
a sú v rozpore so zásadou subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Rebecca Harms

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a) Vkladá sa tento článok 8a:
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„Článok 8a
Koordinácia politík rádiového 

frekvenčného spektra v Spoločenstve
1. Členské štáty spolupracujú medzi sebou 
a s Komisiou na európskej 
a medzinárodnej úrovni v rámci 
strategického plánovania a harmonizácie 
využívania rádiových frekvencií 
v Spoločenstve. Zabezpečujú súdržnosť 
prístupov politiky rádiového frekvenčného 
spektra s inými vnútroštátnymi politikami 
alebo politikami EÚ, napríklad 
s mediálnou politikou.
2. Členské štáty zabezpečia koordináciu 
politických prístupov a v prípade potreby 
harmonizované podmienky v súvislosti 
s dostupnosťou a efektívnym využívaním 
frekvenčného spektra potrebné na 
vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu 
a v súlade s hospodárskymi, politickými, 
kultúrnymi, zdravotnými a sociálnymi 
podmienkami, ktoré sú spojené 
s využívaním rádiového frekvenčného 
spektra.
3. Členské štáty zabezpečia koordinované 
a včasné poskytovanie informácií 
o prideľovaní, dostupnosti a využívaní 
rádiových frekvencií v Spoločenstve.
4. Členské štáty zabezpečia účinnú 
koordináciu záujmov Spoločenstva 
v medzinárodných organizáciách, keď sa 
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra týka politík Spoločenstva.
5. Týmto sa zriaďuje Výbor pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra (RSPC) 
s cieľom prispieť k plneniu cieľov 
stanovených v odsekoch 1 až 4.
RSPC poskytuje poradenstvo Európskemu 
parlamentu, Rade a Komisii o otázkach 
politiky rádiového frekvenčného spektra.
RSPC sa skladá z jedného predstaviteľa 
na vysokej úrovni z každého 
vnútroštátneho regulačného orgánu 
zodpovedného za politiku rádiového 
frekvenčného spektra a z jedného 
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predstaviteľa na vysokej úrovni z každého 
nezávislého regulačného orgánu 
zodpovedného za reguláciu médií 
v každom členskom štáte. Komisia je jeho 
nehlasujúcim členom.
6. RSPC prijíma kvalifikovanou väčšinou 
stanoviská na požiadanie Európskeho 
parlamentu, Rady, Komisie alebo 
z vlastnej iniciatívy. Každý členský štát má 
jeden hlas a Komisia nehlasuje.
7. Komisia stanoví každé tri roky spoločné 
ciele politiky, pričom v čo najväčšom 
rozsahu zohľadní stanovisko RSPC, 
a vydá nezáväzné usmernenia týkajúce sa 
rozvoja politiky Spoločenstva v oblasti 
frekvenčného spektra.
8. Komisia môže navrhnúť legislatívne 
opatrenia týkajúce sa plnenia spoločných 
politických cieľov vymedzených 
v odseku 7, pričom v čo najväčšom 
rozsahu zohľadní stanovisko RSPC.
9. Vždy, keď je to potrebné na 
zabezpečenie účinnej koordinácie 
záujmov Spoločenstva v medzinárodných 
organizáciách, môže Komisia so súhlasom 
RSPC navrhnúť Európskemu parlamentu 
a Rade mandát na rokovanie.
10. RSPC predkladá Európskemu 
parlamentu, členským štátom, orgánu 
OERT a Rade ročnú správu o činnosti.“

Or. en

Odôvodnenie

Strategické plánovanie v súvislosti s rádiovým frekvenčným spektrom na úrovni EÚ si 
vyžaduje zachovávanie medzinárodne záväzných dohôd a právomocí členských štátov 
v oblasti rádiového frekvenčného spektra. Pokrok v oblasti správy frekvenčného spektra v EÚ 
sa dosiahne len prostredníctvom lepšej koordinácie politických prístupov.  Navrhuje sa 
zriadenie nového zredukovaného výboru RSPC, ktorého členom je vždy jeden zástupca 
každého regulačného orgánu pre oblasť telekomunikácií a médií v členských štátoch – čím sa 
zohľadnia existujúce prepojenia medzi reguláciou vysielania a reguláciou obsahu – na pomoc 
pri rozvoji jednotnej politiky EÚ v oblasti frekvenčného spektra.



PE407.630v01-00 98/102 AM\725136SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a) Vkladá sa tento článok: 
„Článok 8a

Koordinácia politík rádiového 
frekvenčného spektra v Spoločenstve

1. Členské štáty spolupracujú medzi sebou 
a s Komisiou v rámci strategického 
plánovania a harmonizácie využívania 
rádiových frekvencií v Spoločenstve. 
Zabezpečia súdržnosť prístupov politiky 
rádiového frekvenčného spektra s inými 
vnútroštátnymi politikami alebo 
politikami EÚ, napríklad s mediálnou 
politikou.
2. Členské štáty zabezpečia koordináciu 
politických prístupov a v prípade potreby 
harmonizované podmienky v súvislosti 
s dostupnosťou a efektívnym využívaním 
frekvenčného spektra potrebné na 
vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu 
a v súlade s hospodárskymi, politickými, 
kultúrnymi, zdravotnými a sociálnymi 
podmienkami, ktoré sú spojené 
s využívaním rádiového frekvenčného 
spektra.
3. Členské štáty zabezpečia koordinované 
a včasné poskytovanie informácií 
o prideľovaní, dostupnosti a využívaní 
rádiových frekvencií v Spoločenstve.
4. Členské štáty zabezpečia účinnú 
koordináciu záujmov Spoločenstva 
v medzinárodných organizáciách, keď sa 
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra týka politík Spoločenstva.
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5. Týmto sa zriaďuje Výbor pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra (RSPC) 
s cieľom prispieť k plneniu cieľov 
stanovených v odsekoch 1 až 4. RSPC 
poskytuje poradenstvo Európskemu 
parlamentu, Rade a Komisii o otázkach 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
RSPC sa skladá z jedného predstaviteľa 
na vysokej úrovni z každého 
vnútroštátneho regulačného orgánu 
zodpovedného za politiku rádiového 
frekvenčného spektra a z jedného 
predstaviteľa na vysokej úrovni z každého 
nezávislého regulačného orgánu 
zodpovedného za reguláciu médií 
v každom členskom štáte. Komisia je jeho 
nehlasujúcim členom.
6. RSPC prijíma kvalifikovanou väčšinou 
stanoviská na požiadanie Európskeho 
parlamentu, Rady, Komisie alebo 
z vlastnej iniciatívy. Každý členský štát má 
jeden hlas a Komisia nehlasuje.
7. Komisia stanoví každé tri roky spoločné 
ciele politiky, pričom v čo najväčšom 
rozsahu zohľadní stanovisko RSPC, 
a vydá nezáväzné usmernenia týkajúce sa 
rozvoja politiky Spoločenstva v oblasti 
frekvenčného spektra.
8. Komisia môže navrhnúť legislatívne 
opatrenia týkajúce sa plnenia spoločných 
politických cieľov vymedzených 
v odseku 7, pričom v čo najväčšom 
rozsahu zohľadní stanovisko RSPC.
9. Vždy, keď je to potrebné na 
zabezpečenie účinnej koordinácie 
záujmov Spoločenstva v medzinárodných 
organizáciách, môže Komisia so súhlasom 
RSPC navrhnúť Európskemu parlamentu 
a Rade mandát na rokovanie.
10. RSPC predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade ročnú správu 
o činnosti."

Or. en
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Odôvodnenie

Strategické plánovanie v súvislosti s rádiovým frekvenčným spektrom na úrovni EÚ si 
vyžaduje zachovávanie medzinárodne záväzných dohôd a právomocí členských štátov 
v oblasti rádiového frekvenčného spektra. Pokrok v oblasti správy frekvenčného spektra v EÚ 
sa dosiahne len prostredníctvom lepšej koordinácie politických prístupov.

Navrhuje sa zriadenie nového zredukovaného výboru RSPC, ktorého členom je vždy jeden 
zástupca každého regulačného orgánu pre oblasť telekomunikácií a médií v členských štátoch 
– čím sa zohľadnia existujúce prepojenia medzi reguláciou vysielania a reguláciou obsahu –
na pomoc pri rozvoji jednotnej politiky EÚ v oblasti frekvenčného spektra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Herbert Reul

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8a (nový)
Smernica č. 2002/21/ES
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a) Vkladá sa tento článok: 
„Článok 8a

Koordinácia politík rádiového 
frekvenčného spektra v Spoločenstve

1. Členské štáty spolupracujú medzi sebou 
a s Komisiou v rámci strategického 
plánovania a harmonizácie využívania 
rádiových frekvencií v Spoločenstve. 
Zabezpečia súdržnosť prístupov politiky 
rádiového frekvenčného spektra s inými 
vnútroštátnymi politikami alebo 
politikami EÚ, napríklad s mediálnou 
politikou.
2. Členské štáty zabezpečia koordináciu 
politických prístupov a v prípade potreby 
harmonizované podmienky v súvislosti 
s dostupnosťou a efektívnym využívaním 
frekvenčného spektra potrebné na 
vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu 
a v súlade s hospodárskymi, politickými, 
kultúrnymi, zdravotnými a sociálnymi 
podmienkami, ktoré sú spojené 
s využívaním rádiového frekvenčného 
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spektra.
3. Členské štáty zabezpečia koordinované 
a včasné poskytovanie informácií 
o prideľovaní, dostupnosti a využívaní 
rádiových frekvencií v Spoločenstve.
4. Členské štáty zabezpečia účinnú 
koordináciu záujmov Spoločenstva 
v medzinárodných organizáciách, keď sa 
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra týka politík Spoločenstva.
5. Týmto sa zriaďuje Výbor pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra (RSPC) 
s cieľom prispieť k plneniu cieľov 
stanovených v odsekoch 1 až 4. RSPC 
poskytuje poradenstvo Európskemu 
parlamentu, Rade a Komisii o otázkach 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
RSPC sa skladá z jedného predstaviteľa 
na vysokej úrovni z každého 
vnútroštátneho regulačného orgánu 
zodpovedného za politiku rádiového 
frekvenčného spektra a z jedného 
predstaviteľa na vysokej úrovni z každého 
nezávislého regulačného orgánu 
zodpovedného za reguláciu médií 
v každom členskom štáte. Komisia je jeho
nehlasujúcim členom.
6. RSPC prijíma kvalifikovanou väčšinou 
stanoviská na požiadanie Európskeho 
parlamentu, Rady, Komisie alebo 
z vlastnej iniciatívy. Každý členský štát má 
jeden hlas a Komisia nehlasuje.
7. Komisia stanoví každé tri roky spoločné 
ciele politiky, pričom v čo najväčšom 
rozsahu zohľadní stanovisko RSPC, 
a vydá nezáväzné usmernenia týkajúce sa 
rozvoja politiky Spoločenstva v oblasti 
frekvenčného spektra.
8. Komisia môže navrhnúť legislatívne 
opatrenia týkajúce sa plnenia spoločných 
politických cieľov vymedzených 
v odseku 7, pričom v čo najväčšom 
rozsahu zohľadní stanovisko RSPC.
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9. Vždy, keď je to potrebné na 
zabezpečenie účinnej koordinácie 
záujmov Spoločenstva v medzinárodných 
organizáciách, môže Komisia so súhlasom 
RSPC navrhnúť Európskemu parlamentu 
a Rade mandát na rokovanie.
10. RSPC predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade ročnú správu 
o činnosti."

Or. en

Odôvodnenie

Strategické plánovanie v súvislosti s rádiovým frekvenčným spektrom na úrovni EÚ si 
vyžaduje zachovávanie medzinárodne záväzných dohôd a právomocí členských štátov 
v oblasti rádiového frekvenčného spektra. Pokrok v oblasti správy frekvenčného spektra v EÚ 
sa dosiahne len prostredníctvom lepšej koordinácie politických prístupov.

Navrhuje sa zriadenie nového zredukovaného výboru RSPC, ktorého členom je vždy jeden 
zástupca každého regulačného orgánu pre oblasť telekomunikácií a médií v členských štátoch 
– čím sa zohľadnia existujúce prepojenia medzi reguláciou vysielania a reguláciou obsahu –
na pomoc pri rozvoji jednotnej politiky EÚ v oblasti frekvenčného spektra.
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