
AM\775029SK.doc PE421.390v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2007/0247(COD)

16.3.2009

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE 
NÁVRHY
111 - 167

Návrh odporúčania do druhého čítania
Catherine Trautmann
(PE420.223v01-00)

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

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
(16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

Adlib Express Watermark



PE421.390v01-00 2/51 AM\775029SK.doc

SK

AM_Com_LegRecomm

Adlib Express Watermark



AM\775029SK.doc 3/51 PE421.390v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Gunnar Hökmark

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť primeraný prístup 
prispôsobovaný rozličným podmienkam v 
oblasti hospodárskej súťaže, národné 
regulačné orgány môžu vymedzovať trhy 
na nižšej ako celoštátnej úrovni a zrušiť 
regulačné povinnosti na trhoch a/alebo v
geografických oblastiach, kde existuje 
skutočná hospodárska súťaž v oblasti 
infraštruktúry.

(5) Pri vykonávaní analýz trhu by sa 
vnútroštátne regulačné orgány mali 
snažiť zabezpečiť, aby regulácia uľahčila 
rozsiahle zavádzanie infraštruktúry až 
pokiaľ je to ekonomicky realizovateľné,
a umožnila spotrebiteľom vo všetkých 
geografických oblastiach využívať výhody 
skutočnej hospodárskej súťaže. S cieľom 
zabezpečiť primeraný prístup 
prispôsobovaný rozličným podmienkam 
v oblasti hospodárskej súťaže, národné 
regulačné orgány môžu vymedzovať trhy 
na nižšej ako celoštátnej úrovni a zrušiť 
regulačné povinnosti na geografických 
trhoch, kde existuje skutočná hospodárska 
súťaž v oblasti infraštruktúry.

Keď sa posudzuje, ktoré prístupové 
povinnosti sú najvhodnejšie na umoženie 
účinných investícií a skutočnej 
hospodárskej súťaže, vnútroštátne 
regulačné orgány by mali podľa možností 
zohľadniť akékoľvek odlišné podmienky 
existujúce v rôznych geografických 
oblastiach v rámci ich členských štátov, a 
pritom chrániť záujmy spotrebiteľov 
vrátane záujmov vidieckych spoločenstiev 
a jednotného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis v otázke geografického členenia v súlade so 
zásadami práva hospodárskej súťaže, ktoré musia vnútroštátne regulačné orgány dodržiavať 
v rámci procesu analýzy trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť primeraný prístup 
prispôsobovaný rozličným podmienkam v 
oblasti hospodárskej súťaže, národné 
regulačné orgány môžu vymedzovať trhy 
na nižšej ako celoštátnej úrovni a zrušiť 
regulačné povinnosti na trhoch a/alebo v 
geografických oblastiach, kde existuje 
skutočná hospodárska súťaž v oblasti 
infraštruktúry.

(5) Pri vykonávaní analýz trhu by sa 
vnútroštátne regulačné orgány mali 
snažiť zabezpečiť, aby regulácia uľahčila 
rozsiahle zavádzanie infraštruktúry až 
pokiaľ je to ekonomicky realizovateľné, a 
umožnila spotrebiteľom vo všetkých 
geografických oblastiach využívať výhody 
skutočnej hospodárskej súťaže. S cieľom 
zabezpečiť primeraný prístup 
prispôsobovaný rozličným podmienkam 
v oblasti hospodárskej súťaže, národné 
regulačné orgány môžu vymedzovať trhy 
na nižšej ako celoštátnej úrovni a zrušiť 
regulačné povinnosti na geografických 
trhoch, kde existuje skutočná hospodárska 
súťaž v oblasti infraštruktúry.

Keď sa posudzuje, ktoré prístupové 
povinnosti sú najvhodnejšie na umoženie 
účinných investícií a skutočnej 
hospodárskej súťaže, vnútroštátne 
regulačné orgány by mali podľa možností 
zohľadniť akékoľvek odlišné podmienky 
existujúce v rôznych geografických 
oblastiach v rámci ich členských štátov, a 
pritom chrániť záujmy spotrebiteľov 
vrátane záujmov vidieckych spoločenstiev 
a jednotného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis v otázke geografického členenia v súlade so 
zásadami práva hospodárskej súťaže, ktoré musia vnútroštátne regulačné orgány dodržiavať 
v rámci procesu analýzy trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Amalia Sartori

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť primeraný prístup 
prispôsobovaný rozličným podmienkam v 
oblasti hospodárskej súťaže, národné 
regulačné orgány môžu vymedzovať trhy 
na nižšej ako celoštátnej úrovni a zrušiť 
regulačné povinnosti na trhoch a/alebo v 
geografických oblastiach, kde existuje 
skutočná hospodárska súťaž v oblasti 
infraštruktúry..

(5) Pri vykonávaní analýz trhu by sa 
vnútroštátne regulačné orgány mali 
snažiť zabezpečiť, aby regulácia uľahčila 
rozsiahle zavádzanie infraštruktúry až 
pokiaľ je to ekonomicky realizovateľné, a 
umožnila spotrebiteľom vo všetkých 
geografických oblastiach využívať výhody 
skutočnej hospodárskej súťaže. S cieľom 
zabezpečiť primeraný prístup 
prispôsobovaný rozličným podmienkam 
v oblasti hospodárskej súťaže, národné 
regulačné orgány môžu vymedzovať trhy 
na nižšej ako celoštátnej úrovni a zrušiť 
regulačné povinnosti na geografických 
trhoch, kde existuje skutočná hospodárska 
súťaž v oblasti infraštruktúry.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis v otázke geografického členenia v súlade so 
zásadami práva hospodárskej súťaže, ktoré musia vnútroštátne regulačné orgány dodržiavať 
v rámci procesu analýzy trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Erika Mann

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Investície do nových a rozšírených 
prístupových infraštruktúr sú často 
charakterizované významnými 
kapitálovými požiadavkami, neistým 
dopytom a dlhým ekonomickým životným 
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cyklom, čo vedie k vyššiemu investičnému 
riziku. Smernice 2002/21/ES a 
2002/19/ES by mali podporovať 
regulačný prístup, ktorý stimuluje 
investície do takýchto infraštruktúr tým, 
že umožní vnútroštátnym regulačným 
orgánom stanoviť podmienky prístupu 
k novo vybudovanej infraštruktúre v po 
sebe idúcich hodnotených obdobiach kým 
je na trhu prítomný niekto s významným 
vplyvom, aby mali všetci prevádzkovatelia 
istotu v plánovaní, že umožní spravodlivú 
deľbu rizika medzi investora a záujemcov 
o prístup, čím sa zabezpečia rovnaké 
podmienky pre počiatočných investorov a 
prevádzkovateľov využívajúcich prístup 
k novej infraštruktúre, a podporí trhovo 
orientované cenové mechanizmy, 
umožňujúce dostatočný stupeň pružnosti 
pre stanovovanie rôznych cien za rôzne 
produkty a kvalitu produktov, 
odrážajúcich hodnotu produktu a/alebo 
služby pre spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie usmerňujúce vnútroštátne regulačné orgány pri uplatňovaní zásad pre 
reguláciu v čl. 8 (4a) rámcovej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Dominique Vlasto

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14b (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) Pri ukladaní povinností prístupu k 
novým a rozšíreným infraštruktúram by 
vnútroštátne regulačné orgány mali 
zabezpečiť, aby prístupové podmienky 
zohľadňovali okolnosti predchádzajúce 
investičnému rozhodnutiu berúc do úvahy 
okrem iného náklady na zavádzanie, 
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očakávanú mieru rozšírenia nových 
produktov a služieb a očakávané úrovne 
maloobchodných cien. Okrem toho 
vnútroštátne regulačné orgány by mali 
byť schopné eventuálne stanoviť 
prístupové podmienky na dostatočne dlhé 
obdobie, aby investori mali istotu pokiaľ 
ide o plánovanie. Tieto podmienky môžu 
zahŕňať úpravy cien závisiace od 
množstva alebo dĺžky zmluvy za 
predpokladu, že takéto úpravy sú v súlade 
s právom Spoločenstva. Úpravy cien by sa 
však nemali povoliť tam, kde by mali 
diskriminačný účinok v prospech 
prevádzkovateľa s významným vplyvom 
na trhu napríklad prostredníctvom 
rozpätia zisku, vytvárania prekážok vstupu 
alebo bránenia rozvoju skutočnej 
hospodárskej súťaže v službách 
spotrebiteľom a podnikom iným 
spôsobom.
Vzhľadom na rozsah investícií potrebných 
na nové a rozšírené infraštruktúry môžu 
dohody o spolupráci medzi účastníkmi 
trhu urýchliť a posilniť zavádzanie sietí 
novej generácie v prospech spotrebiteľov 
za predpokladu, že sa zaručí hospodárska 
súťaž, a to aj prostredníctvom ukladania 
prístupových povinností podľa potreby.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom objasnením PDN 
k článku 8 rámcovej smernice a článku 13 smernice o prístupe a zdôraznením potreby 
umožniť jednak spravodlivú návratnosť pre investorov v prístupe novej generácie, ale aj 
ochranu hospodárskej súťaže.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Amalia Sartori

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14b (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) Pri ukladaní povinností prístupu k 
novým a rozšíreným infraštruktúram by 
vnútroštátne regulačné orgány mali 
zabezpečiť, aby prístupové podmienky 
zohľadňovali okolnosti predchádzajúce 
investičnému rozhodnutiu berúc do úvahy 
okrem iného náklady na zavádzanie, 
očakávanú mieru rozšírenia nových 
produktov a služieb a očakávané úrovne 
maloobchodných cien. Okrem toho 
vnútroštátne regulačné orgány by mali 
byť schopné eventuálne stanoviť 
prístupové podmienky na dostatočne dlhé 
obdobie, aby investori mali istotu pokiaľ 
ide o plánovanie a aby sa umožnilo 
pravidelné hodnotenie presnosti 
stanovených predpokladov. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom objasnením PDN 
k článku 8(4a) o cieľoch regulátorov vo vzťahu k prístupu novej generácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14b (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) Pri ukladaní povinností prístupu k 
novým a rozšíreným infraštruktúram by 
vnútroštátne regulačné orgány mali 
zabezpečiť, aby prístupové podmienky 
zohľadňovali okolnosti predchádzajúce 
investičnému rozhodnutiu berúc do úvahy 
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okrem iného náklady na zavádzanie, 
očakávanú mieru rozšírenia nových 
produktov a služieb a očakávané úrovne 
maloobchodných cien. Okrem toho 
vnútroštátne regulačné orgány by mali 
byť schopné eventuálne stanoviť 
prístupové podmienky na dostatočne dlhé 
obdobie, aby investori mali istotu pokiaľ 
ide o plánovanie. Tieto podmienky môžu 
zahŕňať úpravy cien závisiace od 
množstva alebo dĺžky zmluvy za 
predpokladu, že takéto úpravy sú v súlade 
s právom Spoločenstva. Úpravy cien by sa 
však nemali povoliť tam, kde by mali 
diskriminačný účinok v prospech 
prevádzkovateľa s významným vplyvom 
na trhu, a to aj prostredníctvom rozpätia 
zisku, vytvárania prekážok vstupu alebo 
bránenia rozvoju skutočnej hospodárskej 
súťaže v službách spotrebiteľom a 
podnikom iným spôsobom.
Vzhľadom na rozsah investícií potrebných 
na nové a rozšírené infraštruktúry môžu 
dohody o spolupráci medzi účastníkmi 
trhu urýchliť a posilniť zavádzanie sietí 
novej generácie v prospech spotrebiteľov 
za predpokladu, že sa zaručí hospodárska 
súťaž, a to aj prostredníctvom ukladania 
prístupových povinností podľa potreby.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom objasnením PDN 
k článku 8 rámcovej smernice a článku 13 smernice o prístupe a zdôraznením potreby 
umožniť jednak spravodlivú návratnosť pre investorov v prístupe novej generácie, ale aj 
ochranu hospodárskej súťaže.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Gunnar Hökmark

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14b (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) Pri ukladaní povinností prístupu k 
novým a rozšíreným infraštruktúram by 
vnútroštátne regulačné orgány mali 
zabezpečiť, aby prístupové podmienky 
zohľadňovali okolnosti predchádzajúce 
investičnému rozhodnutiu berúc do úvahy 
okrem iného náklady na zavádzanie, 
očakávanú mieru rozšírenia nových 
produktov a služieb a očakávané úrovne 
maloobchodných cien. Okrem toho 
vnútroštátne regulačné orgány by mali 
byť schopné eventuálne stanoviť 
prístupové podmienky na dostatočne dlhé 
obdobie, aby investori mali istotu pokiaľ 
ide o plánovanie. Tieto podmienky môžu 
zahŕňať úpravy cien závisiace od 
množstva alebo dĺžky zmluvy za 
predpokladu, že takéto úpravy sú v súlade 
s právom Spoločenstva. Úpravy cien by sa 
však nemali povoliť tam, kde by mali 
diskriminačný účinok v prospech 
prevádzkovateľa s významným vplyvom 
na trhu, a to aj prostredníctvom rozpätia 
zisku, vytvárania prekážok vstupu alebo 
bránenia rozvoju skutočnej hospodárskej 
súťaže v službách spotrebiteľom a 
podnikom iným spôsobom.
Vzhľadom na rozsah investícií potrebných 
na nové a rozšírené infraštruktúry môžu 
dohody o spolupráci medzi účastníkmi 
trhu urýchliť a posilniť zavádzanie sietí 
novej generácie v prospech spotrebiteľov 
za predpokladu, že sa zaručí hospodárska 
súťaž, a to aj prostredníctvom ukladania 
prístupových povinností podľa potreby.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom objasnením PDN 
k článku 8 rámcovej smernice a článku 13 smernice o prístupe a zdôraznením potreby 
umožniť jednak spravodlivú návratnosť pre investorov v prístupe novej generácie, ale aj 
ochranu hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Erika Mann

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14b (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14b) Ak vnútroštátne regulačné orgány 
ukladajú povinnosti prístupu k novým 
a rozšíreným infraštruktúram a ukladajú 
opatrenia na kontrolu cien, mali by 
zabezpečiť, aby prístupové podmienky 
zohľadňovali okolnosti predchádzajúce 
investičnému rozhodnutiu berúc do úvahy 
okrem iného náklady na zavádzanie, 
očakávanú mieru rozšírenia nových 
produktov a služieb a očakávané úrovne 
maloobchodných cien. Účastníkom trhu 
by sa malo umožniť zohľadniť úroveň 
záväzku záujemcu o prístup podieľať sa 
na časti investičného rizika napríklad
prostredníctvom dlhodobých prístupových 
zmlúv a/alebo minimálnych množstiev 
v podmienkach prístupu vrátane ceny. 
Treba podporiť stanovovanie rôznych 
veľkoobchodných cien pre rôzne produkty 
a úrovne služieb, ako sú rôzne šírky 
pásma, keďže to umožňuje zohľadniť 
hodnotu výrobku a/alebo služby v cene 
prístupu. Takýto trhovo založený prístup 
k cenotvorbe posilňuje prosperitu, 
zohľadňuje dopyt spotrebiteľov, 
umožňuje zachovať na trhu základné 
produkty za nižšie ceny a rozšírené 
produkty za vyššie ceny a môže urýchliť 
rozšírenie a prenikanie nových produktov 
a služieb. Poskytovaniu cenovo 
atraktívnych maloobchodných produktov 
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podporujúcich rýchle prenikanie nových 
masovo rozšírených služieb a tým skorej 
ziskovosti nových sietí by sa nemalo 
brániť príliš úzkym a nevhodným 
uplatňovaním skúšky cenového rozpätia. 
Prevádzkovateľom sietí alebo 
poskytovateľom služieb pripraveným 
zaviazať sa k riskantným dlhodobým 
investíciám by sa nemalo brániť v 
uvádzaní atraktívnych, ale pritom stále 
ziskových ponúk pre spotrebiteľov, pokiaľ 
je porovnateľný prevádzkovateľ alebo 
poskytovateľ služby pripravený vynaložiť 
rovnakú sumu a prijať rovnaké riziko 
schopný ekonomicky pripraviť rovnakú 
ponuku.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie usmerňujúce vnútroštátne regulačné orgány pri uplatňovaní zásad pre 
reguláciu cien podľa čl. 13 rámcovej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Amalia Sartori

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14c (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14c) Pri ukladaní opatrení na kontrolu 
cien by sa vnútroštátne regulačné orgány 
mali snažiť umožniť spravodlivý zisk pre 
investora, ktorý sa môže prípadne upraviť 
tak, aby zohľadňoval riziká špecifické pre 
konkrétne investičné projekty. Podmienky 
môžu zahŕňať úpravy cien závisiace od 
množstva alebo dĺžky zmluvy za 
predpokladu, že takéto úpravy sú v súlade 
s právom Spoločenstva. Úpravy cien by sa 
však nemali povoliť tam, kde by mali 
diskriminačný účinok v prospech 
prevádzkovateľa s významným vplyvom 
na trhu, a to aj prostredníctvom rozpätia 
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zisku, vytvárania prekážok vstupu alebo 
bránenia rozvoju skutočnej hospodárskej 
súťaže v službách spotrebiteľom a 
podnikom iným spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom objasnením PDN 
k článku 13 smernice o prístupe a zdôraznením potreby umožniť jednak spravodlivý zisk pre 
investorov, ale aj ochranu hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Amalia Sartori

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14d (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14d) Vzhľadom na rozsah investícií 
potrebných na nové a rozšírené 
infraštruktúry by mohli dohody 
o spolupráci medzi účastníkmi trhu, ak sú 
v súlade s právom Spoločenstva, urýchliť 
a posilniť zavádzanie sietí novej generácie 
v prospech spotrebiteľov za predpokladu, 
že sa zaručí hospodárska súťaž, a to aj 
prostredníctvom ukladania prístupových 
povinností podľa potreby v súlade 
s postupom analýzy trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom objasnením PDN 
k článku 12 rámcovej smernice o spoločnom využívaní zariadení, podieľaní sa na riziku a 
investíciách a objasňuje súvis článku 12 rámcovej smernice s prístupovými povinnosťami 
uloženými v súlade so smernicami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Amalia Sartori

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14e (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14e) Pri určovaní pravidiel prístupu 
prevádzkovateľov s významným vplyvom 
na trhu by vnútroštátne regulačné orgány 
mali podporiť investície do architektúr, 
ktoré sú stabilné z hľadiska budúceho 
vývoja a ihneď umožňujú prístup 
a inováciu tretím stranám.  Ak 
prevádzkovatelia, ktorí sú označovaní za 
prevádzkovateľov s významným vplyvom, 
budujú architektúry, ktoré neumožňujú 
ihneď prístup, nemali by byť 
zvýhodňovaní prostredníctvom 
regulačného režimu napríklad 
uplatňovaním menej prísnych povinností 
než by inak boli uplatnené alebo 
rozdelením nákladov na následné úpravy 
siete na umožnenie prístupu medzi tretie 
strany.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PDN uvádza možnosti, ako môžu regulátori splniť ciele v článku 8 podporou investícií, 
ktoré sú v súlade s hospodárskou súťažou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Mary Honeyball

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19b (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19b) S cieľom prispieť k splneniu cieľov 
uvedených v článku 8 písm. a) smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica) mal by sa 
na rok 2010 z iniciatívy členských štátov 
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zvolať samit o spektre, na ktorom by sa 
mali zúčastniť aj Európsky parlament, 
Komisia a všetky zainteresované strany. 
Samit by mal prispieť predovšetkým 
k zaisteniu väčšieho súladu politík EÚ 
týkajúcich sa spektra. 

Or. en

Odôvodnenie

Samit o spektre je dôležitým a užitočným fórom pre tvorcov politík týkajúcich sa spektra, na 
ktorom sa môžu zaoberať aktuálnymi otázkami. Vzhľadom na časový rámec (2010) to však 
bude nanešťastie neskoro, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa prechodu na digitálne vysielanie a 
digitálnej dividendy, keďže väčšina členských štátov už bude mať v tom čase plán realizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Erna Hennicot-Schoepges

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Ustanovenia tejto smernice, ktoré 
súvisia so správou frekvenčného spektra, 
by mali byť v súlade s prácou 
medzinárodných a regionálnych 
organizácií, ktoré pôsobia v oblasti správy 
rádiového frekvenčného spektra, ako je 
napríklad Medzinárodná telekomunikačná 
únia (ďalej len „ITU“) a Európska 
konferencia poštových a 
telekomunikačných administratív (ďalej 
len „CEPT“), aby sa zabezpečila účinná 
správa a harmonizácia využívania 
frekvenčného spektra v celom 
Spoločenstve i globálne.

(22) Pri uplatňovaní ustanovení tejto 
smernice, ktoré súvisia so správou 
frekvenčného spektra, by mali členské 
štáty konať v súlade s právnym rámcom
medzinárodných a regionálnych 
organizácií, ktoré pôsobia v oblasti správy 
rádiového frekvenčného spektra, ako je 
napríklad Medzinárodná telekomunikačná 
únia (ďalej len „ITU“) a Európska 
konferencia poštových a 
telekomunikačných administratív (ďalej 
len „CEPT“), aby sa zabezpečila účinná 
správa a harmonizácia využívania 
frekvenčného spektra v celom 
Spoločenstve a medzi členskými štátmi a 
ostatnými členmi ITU.

Or. en
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Odôvodnenie

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Ustanovenia tejto smernice, ktoré 
súvisia so správou frekvenčného spektra, 
by mali byť v súlade s prácou
medzinárodných a regionálnych 
organizácií, ktoré pôsobia v oblasti správy 
rádiového frekvenčného spektra, ako je 
napríklad Medzinárodná telekomunikačná 
únia (ďalej len „ITU“) a Európska 
konferencia poštových a 
telekomunikačných administratív (ďalej 
len „CEPT“), aby sa zabezpečila účinná 
správa a harmonizácia využívania 
frekvenčného spektra v celom 
Spoločenstve i globálne.

(22) Pri uplatňovaní ustanovení tejto 
smernice, ktoré súvisia so správou 
frekvenčného spektra, by mali členské 
štáty konať v súlade s právnym rámcom
medzinárodných a regionálnych 
organizácií, ktoré pôsobia v oblasti správy 
rádiového frekvenčného spektra, ako je 
napríklad Medzinárodná telekomunikačná 
únia (ďalej len „ITU“) a Európska 
konferencia poštových a 
telekomunikačných administratív (ďalej 
len „CEPT“), aby sa zabezpečila účinná 
správa a podľa potreby harmonizácia 
využívania frekvenčného spektra v celom 
Spoločenstve i globálne.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom objasnením 
právnych aspektov medzinárodných zmlúv.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Herbert Reul

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Ustanovenia tejto smernice, ktoré 
súvisia so správou frekvenčného spektra, 
by mali byť v súlade s prácou 
medzinárodných a regionálnych 
organizácií, ktoré pôsobia v oblasti správy 
rádiového frekvenčného spektra, ako je 
napríklad Medzinárodná telekomunikačná 
únia (ďalej len „ITU“) a Európska 
konferencia poštových a 
telekomunikačných administratív (ďalej 
len „CEPT“), aby sa zabezpečila účinná 
správa a harmonizácia využívania 
frekvenčného spektra v celom 
Spoločenstve i globálne.

(22) Pri uplatňovaní ustanovení tejto 
smernice, ktoré súvisia so správou 
frekvenčného spektra, by mali členské 
štáty konať v súlade s právnym rámcom
medzinárodných a regionálnych 
organizácií, ktoré pôsobia v oblasti správy 
rádiového frekvenčného spektra, ako je 
napríklad Medzinárodná telekomunikačná 
únia (ďalej len „ITU“) a Európska 
konferencia poštových a 
telekomunikačných administratív (ďalej 
len „CEPT“), aby sa zabezpečila účinná 
správa a podľa potreby harmonizácia 
využívania frekvenčného spektra v celom 
Spoločenstve i globálne.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom objasnením 
právnych aspektov medzinárodných zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Mary Honeyball

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 26

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Pružnosť správy frekvenčného spektra 
a riadenia prístupu k frekvenčnému spektru 
by sa mala zvýšiť prostredníctvom 
povolení dodržiavajúcich neutralitu 
technológie a služieb, aby si užívatelia 
frekvenčného spektra mohli vyberať 
najlepšie technológie a služby, ktoré sa 

(26) Pružnosť správy frekvenčného spektra 
a riadenia prístupu k frekvenčnému spektru 
by sa mala zvýšiť prostredníctvom 
povolení dodržiavajúcich neutralitu 
technológie a služieb, aby si užívatelia 
frekvenčného spektra mohli vyberať 
najlepšie technológie a služby, ktoré sa 
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budú používať vo frekvenčných pásmach 
dostupných pre elektronické komunikačné 
služby podľa národných tabuliek 
vymedzenia frekvencií 
a Rádiokomunikačného poriadku ITU 
(ďalej len „zásady neutrality technológií 
a služieb“). Administratívne určovanie 
technológií a služieb by sa malo 
uplatňovať, ak ide o ciele všeobecného 
záujmu, a malo by byť jasne odôvodnené 
a podrobované pravidelnému 
preskúmavaniu.

budú používať vo frekvenčných pásmach 
dostupných pre elektronické komunikačné 
služby. Administratívne určovanie 
technológií a služieb by sa malo 
uplatňovať, ak ide o ciele všeobecného 
záujmu, a malo by byť jasne odôvodnené a 
podrobované pravidelnému 
preskúmavaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo EP navrhol vypustenie tohto odôvodnenia, aby sa dosiahol súlad s navrhnutými 
ustanoveniami v článku 9 ods. 3 a ods. 4, my sa domnievame, že určité jeho aspekty sú 
užitočné a mali by sa zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 28

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom 
frekvenčného spektra ponúkať, s výhradou 
prechodných opatrení na zaobchádzanie s 
právami nadobudnutými v minulosti. Mali 
by sa umožniť výnimky zo zásady 
neutrality služieb, ktoré vyžadujú 
poskytovanie konkrétnej služby na 
splnenie jasne vymedzených cieľov 
všeobecného záujmu, ako je ochrana 
života, potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť, alebo 
povoliť neefektívne využívanie 
frekvenčného spektra, ak je to nevyhnutné 
a úmerné. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 

(28) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom 
frekvenčného spektra ponúkať, s výhradou 
prechodných opatrení na zaobchádzanie s 
právami nadobudnutými v minulosti. Na 
druhej strane by sa mali umožniť 
opatrenia, ktoré vyžadujú poskytovanie 
konkrétnej služby na splnenie jasne 
vymedzených cieľov všeobecného záujmu, 
ako je ochrana života, potreba podporovať 
sociálnu, regionálnu a územnú súdržnosť, 
alebo povoliť neefektívne využívanie 
frekvenčného spektra, ak je to nevyhnutné 
a úmerné. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
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podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené 
členskými štátmi v súlade s právom 
Spoločenstva. S výnimkou prípadov, keď 
je to nevyhnutné pre ochranu života alebo 
plnenie iných cieľov všeobecného záujmu, 
by výnimky nemali viesť k výlučnému 
používaniu určitých služieb, ale namiesto 
toho by sa mali uprednostniť do tej miery, 
ako je to možné, aby v tom istom pásme 
mohli koexistovať i ďalšie služby alebo 
technológie.

a plurality médií, ako je to vymedzené 
členskými štátmi v súlade s právom 
Spoločenstva. S výnimkou prípadov, keď 
je to nevyhnutné pre ochranu života alebo 
výnimočne pre plnenie iných cieľov vo 
všeobecnom záujme, by opatrenia nemali 
viesť k výlučnému používaniu určitých 
služieb, ale namiesto toho by sa mali 
uprednostniť do tej miery, ako je to možné, 
aby v tom istom pásme mohli koexistovať i 
ďalšie služby alebo technológie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom a zároveň 
zabezpečiť súdržné znenie s článkom 9 ods. 4 rámcovej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Herbert Reul

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 28

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom 
frekvenčného spektra ponúkať, s výhradou 
prechodných opatrení na zaobchádzanie s 
právami nadobudnutými v minulosti. Mali 
by sa umožniť výnimky zo zásady 
neutrality služieb, ktoré vyžadujú 
poskytovanie konkrétnej služby na 
splnenie jasne vymedzených cieľov 
všeobecného záujmu, ako je ochrana 
života, potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť, alebo 
povoliť neefektívne využívanie 
frekvenčného spektra, ak je to nevyhnutné 
a úmerné. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 

(28) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom 
frekvenčného spektra ponúkať, s výhradou 
prechodných opatrení na zaobchádzanie s 
právami nadobudnutými v minulosti. Na 
druhej strane by sa mali umožniť 
opatrenia, ktoré vyžadujú poskytovanie 
konkrétnej služby na splnenie jasne 
vymedzených cieľov všeobecného záujmu, 
ako je ochrana života, potreba podporovať 
sociálnu, regionálnu a územnú súdržnosť, 
alebo povoliť neefektívne využívanie 
frekvenčného spektra, ak je to nevyhnutné 
a úmerné. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej rôznorodosti 
a plurality médií, ako je to vymedzené 
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a plurality médií, ako je to vymedzené 
členskými štátmi v súlade s právom 
Spoločenstva. S výnimkou prípadov, keď 
je to nevyhnutné pre ochranu života alebo 
plnenie iných cieľov všeobecného záujmu, 
by výnimky nemali viesť k výlučnému 
používaniu určitých služieb, ale namiesto 
toho by sa mali uprednostniť do tej miery, 
ako je to možné, aby v tom istom pásme 
mohli koexistovať i ďalšie služby alebo 
technológie.

členskými štátmi v súlade s právom 
Spoločenstva. S výnimkou prípadov, keď 
je to nevyhnutné pre ochranu života alebo 
výnimočne pre plnenie iných cieľov vo 
všeobecnom záujme, by opatrenia nemali 
viesť k výlučnému používaniu určitých 
služieb, ale namiesto toho by sa mali 
uprednostniť do tej miery, ako je to možné, 
aby v tom istom pásme mohli koexistovať i 
ďalšie služby alebo technológie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom a zároveň 
zabezpečiť súdržné znenie s článkom 9 ods. 4 rámcovej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 60

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Komisia by mala byť predovšetkým 
splnomocnená na prijímanie odporúčaní 
a/alebo vykonávacích opatrení týkajúcich 
sa oznámení podľa článku 7 rámcovej 
smernice, harmonizácie v oblasti 
frekvenčného spektra a prideľovania čísel, 
ako aj vo veciach spojených 
s bezpečnosťou sietí a služieb, identifikácie 
relevantných trhov produktov a služieb, 
identifikácie nadnárodných trhov, 
vykonávania noriem a harmonizovaného 
uplatňovania ustanovení regulačného 
rámca. Tiež by mala byť splnomocnená na 
prijímanie vykonávacích opatrení na 
aktualizáciu príloh I a II k prístupovej 
smernici na základe vývoja na trhu 
a technologického vývoja. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich 

(60) Komisia by mala byť predovšetkým 
splnomocnená na prijímanie odporúčaní 
a/alebo vykonávacích opatrení týkajúcich 
sa harmonizácie v oblasti prideľovania 
čísel a všeobecných povolení používať 
frekvenčné spektrum, ako aj vo veciach 
spojených s bezpečnosťou sietí a služieb; 
identifikácie relevantných trhov produktov 
a služieb, identifikácie nadnárodných 
trhov, vykonávania noriem a 
harmonizovaného uplatňovania ustanovení 
regulačného rámca. Tiež by mala byť 
splnomocnená na prijímanie vykonávacích 
opatrení na aktualizáciu príloh I a II 
k prístupovej smernici na základe vývoja 
na trhu a technologického vývoja. Keďže 
tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť 
a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky 
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cieľom je zmeniť nepodstatné prvky 
uvedených smerníc okrem iného ich 
doplnením o nové nepodstatné prvky, 
musia sa prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou ustanoveným 
v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

uvedených smerníc okrem iného ich 
doplnením o nové nepodstatné prvky, 
musia sa prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou ustanoveným v 
článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES, 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom zohľadnením 
výsledkov prvého čítania, aby sa o harmonizácii individuálneho používania spektra 
rozhodovalo legislatívnym aktom, a nie komitológiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Herbert Reul

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 60

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Komisia by mala byť predovšetkým 
splnomocnená na prijímanie odporúčaní 
a/alebo vykonávacích opatrení týkajúcich 
sa oznámení podľa článku 7 rámcovej 
smernice, harmonizácie v oblasti 
frekvenčného spektra a prideľovania čísel, 
ako aj vo veciach spojených 
s bezpečnosťou sietí a služieb, identifikácie 
relevantných trhov produktov a služieb, 
identifikácie nadnárodných trhov, 
vykonávania noriem a harmonizovaného 
uplatňovania ustanovení regulačného 
rámca. Tiež by mala byť splnomocnená na 
prijímanie vykonávacích opatrení na 
aktualizáciu príloh I a II k prístupovej 
smernici na základe vývoja na trhu 
a technologického vývoja. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich 
cieľom je zmeniť nepodstatné prvky 
uvedených smerníc okrem iného ich 
doplnením o nové nepodstatné prvky, 
musia sa prijať v súlade s regulačným 

(60) Komisia by mala byť predovšetkým 
splnomocnená na prijímanie odporúčaní 
a/alebo vykonávacích opatrení týkajúcich 
sa harmonizácie v oblasti prideľovania 
čísel a všeobecných povolení používať 
frekvenčné spektrum, ako aj vo veciach 
spojených s bezpečnosťou sietí a služieb; 
identifikácie relevantných trhov produktov 
a služieb, identifikácie nadnárodných 
trhov, vykonávania noriem a 
harmonizovaného uplatňovania ustanovení 
regulačného rámca. Tiež by mala byť 
splnomocnená na prijímanie vykonávacích 
opatrení na aktualizáciu príloh I a II 
k prístupovej smernici na základe vývoja 
na trhu a technologického vývoja. Keďže 
tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť 
a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky 
uvedených smerníc okrem iného ich 
doplnením o nové nepodstatné prvky, 
musia sa prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou ustanoveným 
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postupom s kontrolou ustanoveným 
v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom zohľadnením 
výsledkov prvého čítania, aby sa o harmonizácii individuálneho používania spektra 
rozhodovalo legislatívnym aktom, a nie komitológiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8– písmeno ba (nové)
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) v odseku 2 sa písmeno b) nahrádza 
takto:
„b) zabezpečia, aby nedošlo k narušeniu 
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže 
v odvetví elektronických komunikácií a 
služieb informačnej spoločnosti, najmä 
pri poskytovaní obsahu a v prístupe 
k nemu a k službám elektronickej 
komunikácie a informačnej spoločnosti vo 
všetkých sieťach.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je obnovený PDN 58, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24.9.2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)), pričom zohľadňuje zásadu otvorených sietí s
cieľom zabezpečiť, aby všetci používatelia mohli plne využívať informačnú spoločnosť a jej 
inovácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno ba (nové)
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) v odseku 2 sa písmeno b) nahrádza 
takto:
„b)  zabezpečia, aby nedošlo k narušeniu 
alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže 
v odvetví elektronických komunikácií a 
služieb informačnej spoločnosti, najmä 
pri poskytovaní obsahu a v prístupe 
k nemu a k službám elektronickej 
komunikácie a informačnej spoločnosti vo 
všetkých sieťach.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno fa (nové)
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 4 – písmeno fa (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) v odseku 4 sa vkladá písmeno fa):
„fa) uplatňujú zásadu, že koncoví 
užívatelia by mali mať možnosť získať 
prístup k akémukoľvek obsahu a šíriť ho 
a používať ľubovoľné aplikácie a/alebo 
služby podľa svojho výberu;“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje PDN 61, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno fb (nové)
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 4 – písmeno fb (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fb) v odseku 4 sa vkladá písmeno fb):
„fb) uplatňujú zásadu, že základné práva 
a slobody koncových používateľov 
nemožno nijako obmedzovať bez 
predchádzajúceho rozhodnutia súdnych 
orgánov, najmä v súlade s článkom 11 
Charty základných práv Európskej únie 
o slobode prejavu a práve na informácie, 
okrem prípadov, keď je ohrozená verejná 
bezpečnosť, pričom v tomto prípade môže 
nasledovať súdne rozhodnutie.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je obnovený PDN 138, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno g
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 5 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podporujú predvídateľnosť regulácie; a) podporujú predvídateľnosť regulácie 
tým, že zabezpečia plnenie regulačných 
podmienok počas dostatočne dlhého 
obdobia;

Or. en
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP by od NRO žiadal zabezpečenie, aby sa počas dostatočne 
dlhých po sebe idúcich období skúmania trhu uplatňovali jednotné regulačné prístupy, čím by 
vznikla právna neistota, keďže od NRO sa žiada, aby svoje regulačné rozhodnutia revidovali 
pri každom preskúmaní trhu.  Novo navrhované kompromisné znenie má za cieľ poskytnúť 
predvídateľnosť regulácie do takej miery, aby to bolo v súlade s legislatívnym rámcom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Erika Mann

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno g
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 5 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podporujú predvídateľnosť regulácie; a) podporujú predvídateľnosť regulácie
pomocou neustálych nápravných opatrení 
počas po sebe idúcich období prieskumov 
trhu podľa potreby;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN umožňuje NRO prijímať nápravné opatrenia, t.j. súčasné podmienky prístupu, čo 
je osobitne dôležité z hľadiska rozhodnutí o investovaní do nových a zdokonalených 
infraštruktúr. Samozrejme, že by sa stále museli vykonávať riadne preskúmavania trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Angelika Niebler

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno g
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 5 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podporujú predvídateľnosť regulácie; a) podporujú predvídateľnosť regulácie 
pomocou neustálych nápravných opatrení 
v rámci niekoľkých prieskumov trhu 
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podľa potreby;

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie do prvého čítania. Teraz je potrebné prijať rozhodnutia o investovaní do 
nových a zdokonalených infraštruktúr, čo si vyžaduje nepretržitý regulačný prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Erika Mann

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno g
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 5 – písmeno d

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) podporujú efektívne investície do novej 
a zdokonaľovanej infraštruktúry a jej 
inovácie, pričom prihliadajú aj na 
investičné riziká;

d) podporujú efektívne investície do novej 
a zdokonaľovanej infraštruktúry a jej 
inovácie, pričom zabezpečujú, že 
v podmienkach prístupu k zariadeniam sa 
náležite zohľadní riziko, ktoré znášajú 
investičné podniky, a v prípade potreby 
vždy vyzývajú, aby sa na riziku podieľali 
jednak investori a jednak investori a 
záujemcovia o prístup, a zároveň 
umožňujú cenovú flexibilitu. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom kompromisného znenia je poskytnúť NRO flexibilné nástroje na podporovanie 
investícií do nových a zdokonaľovaných sietí prístupu. Spravodlivý podiel na rizikách 
stanovených v podmienkach prístupu a cenová flexibilita v prípade rôznych produktov môže 
posilniť zavedenie nových sietí, a zároveň podporiť hospodársku súťaž podporovaním 
atraktívnych ponúk pre koncových používateľov.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Angelika Niebler

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno g
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 5 – písmeno d

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) podporujú efektívne investície do 
novej a zdokonaľovanej infraštruktúry a jej 
inovácie, pričom prihliadajú aj na 
investičné riziká;

d) podporujú efektívne investície do novej 
a zdokonaľovanej infraštruktúry a jej 
inovácie, pričom podporujú spoločné 
investície a zabezpečujú, že investori 
a podniky, ktoré majú prístup k novým 
zariadeniam, sa primerane delia o riziká;

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zaradenie do prvého čítania. Teraz je potrebné prijať rozhodnutia o investovaní do 
nových a zdokonalených infraštruktúr, čo si vyžaduje nepretržitý regulačný prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Gunnar Hökmark

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno g
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 5 – písmeno d

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) podporujú efektívne investície do novej 
a zdokonaľovanej infraštruktúry a jej 
inovácie, pričom prihliadajú aj na 
investičné riziká; 

d) podporujú efektívne investície do novej 
a zdokonaľovanej infraštruktúry a jej 
inovácie, pričom zabezpečujú, že každá 
prístupová povinnosť náležite zohľadní 
riziko, ktoré znášajú investičné podniky;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť medzi Parlamentom a Radou kompromis o otázkach prístupu 
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a cenových ustanoveniach pre prístup nasledujúcej generácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno g
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 5 – písmeno d

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) podporujú efektívne investície do novej 
a zdokonaľovanej infraštruktúry a jej 
inovácie, pričom prihliadajú aj na 
investičné riziká;

d) podporujú efektívne investície do novej 
a zdokonaľovanej infraštruktúry a jej 
inovácie, pričom zabezpečujú, že každá 
prístupová povinnosť náležite zohľadní 
riziko, ktoré znášajú investičné podniky;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť medzi Parlamentom a Radou kompromis o otázkach prístupu 
a cenových ustanoveniach pre prístup nasledujúcej generácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Herbert Reul

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2002/21/ES
Článok 8a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Strategické plánovanie a koordinácia 
politiky rádiového frekvenčného spektra
v Európskej únii

Strategické plánovanie a koordinácia 
politiky rádiového frekvenčného spektra

1. Členské štáty spolupracujú navzájom a 
s Komisiou pri strategickom plánovaní, 
koordinácii a harmonizácii využívania 
rádiového frekvenčného spektra 
v Európskej únii. Na tieto účely 
zohľadňujú okrem iného aspekty politík 

1. Členské štáty spolupracujú navzájom a 
s Komisiou pri strategickom plánovaní, 
koordinácii a harmonizácii využívania 
rádiového frekvenčného spektra 
v Európskom spoločenstve. Na tieto účely 
zohľadňujú okrem iného aspekty politík 
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Európskej únie týkajúce sa hospodárstva, 
bezpečnosti, zdravia, verejného záujmu, 
slobody prejavu, kultúry, vedy, spoločnosti 
a techniky, ako aj rozličné záujmy skupín 
užívateľov rádiového frekvenčného 
spektra, aby sa optimalizovalo jeho 
využitie a aby sa predchádzalo škodlivému 
rušeniu.

Európskej únie týkajúce sa hospodárstva, 
bezpečnosti, zdravia, verejného záujmu, 
slobody prejavu, kultúry, vedy, spoločnosti 
a techniky, ako aj rozličné záujmy skupín 
užívateľov rádiového frekvenčného 
spektra, aby sa optimalizovalo jeho 
využitie a aby sa predchádzalo škodlivému 
rušeniu.

2. Členské štáty podporujú koordináciu 
prístupov v rámci politiky rádiového 
frekvenčného spektra v Európskej únii
a prípadné harmonizované podmienky 
týkajúce sa dostupnosti rádiového 
frekvenčného spektra a jeho efektívneho 
využívania potrebného na vybudovanie 
a fungovanie vnútorného trhu v oblasti 
elektronických komunikácií.

2. Vzájomnou spoluprácou a spoluprácou 
s Komisiou členské štáty podporujú 
koordináciu prístupov v rámci politiky 
rádiového frekvenčného spektra 
v Európskom spoločenstve a prípadné 
harmonizované podmienky týkajúce sa 
dostupnosti rádiového frekvenčného 
spektra a jeho efektívneho využívania 
potrebného na vybudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu v oblasti elektronických 
komunikácií.

3. Členské štáty podporujú účinnú 
koordináciu záujmov Európskej únie
v medzinárodných organizáciách 
príslušných v záležitostiach rádiového 
frekvenčného spektra. Ak si to vyžaduje 
podpora takejto účinnej koordinácie, 
Komisia môže navrhnúť Európskemu 
parlamentu a Rade ciele spoločnej politiky, 
pričom v čo najväčšej miere zohľadní 
stanovisko Skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra (RSPG) zriadenej 
rozhodnutím Komisie 622/2002/ES z 26. 
júla 2002 o zriadení Skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra*.

3. Ak si to vyžaduje zabezpečenie účinnej 
koordinácie záujmov Európskeho 
spoločenstva v medzinárodných 
organizáciách príslušných v záležitostiach 
rádiového frekvenčného spektra, Komisia 
môže navrhnúť Európskemu parlamentu 
a Rade ciele spoločnej politiky, pričom 
v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko 
Skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra (RSPG).

4. Komisia môže predkladať legislatívne 
návrhy na zriadenie viacročných 
programov politiky rádiového 
frekvenčného spektra, pričom v čo 
najväčšej miere zohľadní stanovisko 
skupiny RSPG.

4.  Komisia môže Európskemu 
parlamentu a Rade predkladať legislatívne 
návrhy na zriadenie viacročných 
programov politiky rádiového 
frekvenčného spektra, pričom v čo 
najväčšej miere zohľadní stanovisko 
skupiny RSPG. Tieto programy stanovujú 
politickú orientáciu a ciele strategického 
plánovania, koordinácie a harmonizácie 
využívania rádiového frekvenčného 
spektra v Spoločenstve v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice 
a osobitných smerníc.
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Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom, pričom berie do 
úvahy, že cieľom tejto smernice a osobitných smerníc je vytvorenie vnútorného trhu pre 
oblasť elektronickej komunikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2002/21/ES
Článok 8a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Strategické plánovanie a koordinácia 
politiky rádiového frekvenčného spektra 
v Európskej únii

Strategické plánovanie a koordinácia 
politiky rádiového frekvenčného spektra

1. Členské štáty spolupracujú navzájom a 
s Komisiou pri strategickom plánovaní, 
koordinácii a harmonizácii využívania 
rádiového frekvenčného spektra 
v Európskej únii. Na tieto účely 
zohľadňujú okrem iného aspekty politík 
Európskej únie týkajúce sa hospodárstva, 
bezpečnosti, zdravia, verejného záujmu, 
slobody prejavu, kultúry, vedy, spoločnosti 
a techniky, ako aj rozličné záujmy skupín 
užívateľov rádiového frekvenčného 
spektra, aby sa optimalizovalo jeho 
využitie a aby sa predchádzalo škodlivému 
rušeniu.

1. Členské štáty spolupracujú navzájom a 
s Komisiou pri strategickom plánovaní, 
koordinácii a harmonizácii využívania 
rádiového frekvenčného spektra 
v Európskom spoločenstve. Na tieto účely 
zohľadňujú okrem iného aspekty politík 
Európskeho spoločenstva týkajúce sa 
hospodárstva, bezpečnosti, zdravia, 
verejného záujmu, slobody prejavu, 
kultúry, vedy, spoločnosti a techniky, ako 
aj rozličné záujmy skupín užívateľov 
rádiového frekvenčného spektra, aby sa 
optimalizovalo jeho využitie a aby sa 
predchádzalo škodlivému rušeniu.

2. Členské štáty podporujú koordináciu 
prístupov v rámci politiky rádiového 
frekvenčného spektra v Európskej únii
a prípadné harmonizované podmienky 
týkajúce sa dostupnosti rádiového 
frekvenčného spektra a jeho efektívneho 
využívania potrebného na vybudovanie 
a fungovanie vnútorného trhu v oblasti 
elektronických komunikácií.

2. Vzájomnou spoluprácou a spoluprácou 
s Komisiou členské štáty podporujú 
koordináciu prístupov v rámci politiky 
rádiového frekvenčného spektra 
v Európskom spoločenstve a prípadné 
harmonizované podmienky týkajúce sa 
dostupnosti rádiového frekvenčného 
spektra a jeho efektívneho využívania 
potrebného na vybudovanie a fungovanie 
vnútorného trhu v oblasti elektronických 
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komunikácií.
3. Členské štáty podporujú účinnú 
koordináciu záujmov Európskej únie
v medzinárodných organizáciách 
príslušných v záležitostiach rádiového 
frekvenčného spektra. Ak si to vyžaduje 
podpora takejto účinnej koordinácie, 
Komisia môže navrhnúť Európskemu 
parlamentu a Rade ciele spoločnej politiky, 
pričom v čo najväčšej miere zohľadní 
stanovisko Skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra (RSPG) zriadenej 
rozhodnutím Komisie 622/2002/ES z 26. 
júla 2002 o zriadení Skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra*.

3. Ak si to vyžaduje zabezpečenie účinnej 
koordinácie záujmov Európskeho 
spoločenstva v medzinárodných 
organizáciách príslušných v záležitostiach 
rádiového frekvenčného spektra, Komisia 
môže navrhnúť Európskemu parlamentu 
a Rade ciele spoločnej politiky, pričom 
v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko 
Skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra (RSPG).

4. Komisia môže predkladať legislatívne 
návrhy na zriadenie viacročných 
programov politiky rádiového 
frekvenčného spektra, pričom v čo 
najväčšej miere zohľadní stanovisko 
skupiny RSPG.

4. Komisia môže Európskemu parlamentu 
a Rade predkladať legislatívne návrhy na 
zriadenie viacročných programov politiky 
rádiového frekvenčného spektra, pričom 
v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko 
skupiny RSPG. Tieto programy stanovujú 
politickú orientáciu a ciele strategického 
plánovania, koordinácie a harmonizácie 
využívania rádiového frekvenčného 
spektra v Spoločenstve v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice 
a osobitných smerníc.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom, pričom berie do 
úvahy, že cieľom tejto smernice a osobitných smerníc je vytvorenie vnútorného trhu pre 
oblasť elektronickej komunikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Herbert Reul

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Smernica 2002/21/ES
Článok 9b – odsek 2a (nový)
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia môže prijať vhodné 
vykonávacie opatrenia s cieľom 
identifikovať pásma, v prípade ktorých si 
môžu podniky medzi sebou prevádzať 
alebo prenajímať užívacie práva. Tieto 
opatrenia sa nevzťahujú na frekvencie, 
ktoré sa používajú na vysielanie.
Tieto technické vykonávacie opatrenia 
zamerané na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice jej doplnením sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť medzi Radou a Parlamentom kompromis a zároveň dodržať 
hierarchiu právomocí stanovených v článku 8a tejto smernice. Taktiež má zabezpečiť, že 
nebudú nevyhnutne vyňaté celé pásma, ktoré sa v súčasnosti používajú na vysielanie, napr. 
v súvislosti s digitálnou dividendou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Smernica 2002/21/ES
Článok 9b – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia môže prijať vhodné 
vykonávacie opatrenia s cieľom 
identifikovať pásma, v prípade ktorých si 
môžu podniky medzi sebou prevádzať 
alebo prenajímať užívacie práva. Tieto 
opatrenia sa nevzťahujú na frekvencie, 
ktoré sa používajú na vysielanie.
Tieto technické vykonávacie opatrenia 
zamerané na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice jej doplnením sa 
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prijmú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť medzi Radou a Parlamentom kompromis a zároveň dodržať 
hierarchiu právomocí stanovených v článku 8a tejto smernice. Taktiež má zabezpečiť, že 
nebudú nevyhnutne vyňaté celé pásma, ktoré sa v súčasnosti používajú na vysielanie, napr. 
v súvislosti s digitálnou dividendou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Herbert Reul, Werner Langen

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 16
Smernica 2002/21/ES
Článok 14 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak má podnik významný vplyv na 
konkrétom trhu, môže sa tiež považovať za 
podnik s významným vplyvom na blízkom 
príbuznom trhu, ak sú prepojenia medzi 
týmito dvoma trhmi také, že umožňujú 
prenesenie vplyvu z jedného trhu na druhý 
trh a tým sa posilní vplyv podniku na trhu.
Preto možno na takomto prepojenom trhu 
uplatňovať nápravné opatrenia podľa 
článkov 9, 10, 11 a 13 smernice 
2002/19/ES (prístupová smernica) 
zamerané na predchádzanie takémuto 
prenosu vplyvu, a ak takéto nápravné 
opatrenia nepostačujú, možno uložiť 
nápravné opatrenia podľa článku 17 
smernice 2002/22/ES (smernica 
o univerzálnej službe).“;

3. Ak má podnik významný vplyv na 
konkrétom trhu (prvý trh), môže sa tiež 
považovať za podnik s významným 
vplyvom na blízkom príbuznom trhu 
(druhý trh), ak sú prepojenia medzi dvoma 
trhmi také, že umožňujú prenesenie vplyvu 
z prvého trhu na druhý trh a tým sa posilní 
vplyv podniku na trhu. Preto možno na 
tomto druhom trhu uplatňovať nápravné 
opatrenia podľa článkov 8 až 13 smernice 
2002/19/ES (prístupová smernica) alebo 
podľa článku 17 smernice 2002/22/ES 
(smernica o univerzálnej službe), ak sa 
preukáže, že nápravné opatrenia v rámci 
prvého trhu nepostačujú na predchádzanie 
takémuto prenosu vplyvu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN objasňuje, že opatrenie na prepojenom trhu je vhodné len vtedy, keď nápravné 
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opatrenia na pôvodnom trhu, na ktorom je zriadený MSP, sú nedostatočné na to, aby 
zabránili tak zvanému prenosu vplyvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 3 – písmeno aa (nové)
Smernica 2002/19/ES
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„a) v rozsahu potrebnom na zabezpečenie 
prepojiteľnosti koncových subjektov alebo 
spravodlivého a primeraného prístupu 
k službám a aplikáciám tretích strán, 
povinnosti podnikom, ktoré kontrolujú 
prístup ku koncovým užívateľom, v 
odôvodnených prípadoch vrátane 
povinnosti prepojiť ich siete a poskytnúť 
prístup, ak ešte nie sú prepojené, alebo 
urobiť ich služby interoperabilné za 
spravodlivých, transparentných a 
primeraných podmienok;“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN sa snaží dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
písm. b)) a zároveň posilniť zavedenú zásadu spojených koncových bodov (end-to-end), jej 
rozšírením tak, aby sa nevzťahovala len na služby, ale aj na aplikácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 3 – písmeno aa (nové)
Smernica 2002/19/ES
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Adlib Express Watermark



AM\775029SK.doc 35/51 PE421.390v01-00

SK

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„a) v rozsahu potrebnom na zabezpečenie 
prepojiteľnosti koncových subjektov alebo 
spravodlivého a primeraného prístupu 
k službám a aplikáciám tretích strán, 
povinnosti podnikom, ktoré kontrolujú 
prístup ku koncovým užívateľom, v 
odôvodnených prípadoch vrátane 
povinnosti prepojiť ich siete a poskytnúť 
prístup, ak ešte nie sú prepojené, alebo 
urobiť ich služby interoperabilné za 
spravodlivých, transparentných a 
primeraných podmienok.“

Or. en

Odôvodnenie

Parlamentom navrhované ustanovenia, ktoré podporujú zavedenú zásadu spojených 
koncových bodov (end-to-end), by sa mali posilniť jej rozšírením tak, aby sa nevzťahovala len 
na služby, ale aj na aplikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 7 – písmeno a
Smernica 2002/19/ES
Článok 9 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Národné regulačné orgány môžu 
v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť 
povinnosť transparentnosti vzhľadom na 
prepojenie a/alebo prístup vyžadujúci od 
operátorov zverejnenie špecifických 
informácií, ako sú napríklad účtovné 
informácie, technické špecifikácie, 
charakteristiky siete, okolnosti 
a podmienky poskytovania a používania 

1. Národné regulačné orgány môžu 
v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť 
povinnosť transparentnosti vzhľadom na 
prepojenie a/alebo prístup vyžadujúci od 
operátorov zverejnenie špecifických 
informácií, ako sú napríklad účtovné 
informácie, technické špecifikácie, 
charakteristiky siete, okolnosti 
a podmienky poskytovania a používania 
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vrátane metód riadenia zaťaženia siete 
a ceny.

vrátane účelu a účinku metód riadenia 
zaťaženia siete a ceny.

Or. en

Odôvodnenie

Na výber užívateľov, pokiaľ ide o služby a aplikácie, by sa nemali vzťahovať žiadne 
obmedzenia. Zavedeniu obmedzení pomocou veľkoobchodného prístupu a ustanovení o 
prepojení by sa malo zabrániť. Namiesto transparentnosti metód zaťaženia sietí je potrebné 
posilnenie, keďže to pre koncového užívateľa zohráva podstatnú úlohu v záujme prepojenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 7 – písmeno a
Smernica 2002/19/ES
Článok 9 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Národné regulačné orgány môžu 
v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť 
povinnosť transparentnosti vzhľadom na 
prepojenie a/alebo prístup vyžadujúci od 
operátorov zverejnenie špecifických 
informácií, ako sú napríklad účtovné 
informácie, technické špecifikácie, 
charakteristiky siete, okolnosti 
a podmienky poskytovania a používania
vrátane metód riadenia zaťaženia siete 
a ceny.“;

1. Národné regulačné orgány môžu 
v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť 
povinnosť transparentnosti vzhľadom na 
prepojenie a/alebo prístup vyžadujúci od 
operátorov zverejnenie špecifických 
informácií, ako sú napríklad účtovné 
informácie, technické špecifikácie, 
charakteristiky siete, okolnosti 
a podmienky poskytovania a používania 
vrátane účelu a účinku metód riadenia 
zaťaženia siete a ceny.

Or. en

Odôvodnenie

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restricions should 
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therefore be removed. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Angelika Niebler

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2002/19/ES
Článok 13 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Národný regulačný orgán môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti 
týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 
cien vrátane povinností týkajúcich sa 
nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 
za poskytovanie špecifických typov 
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 
keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 
efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 
že dotknutý operátor by mohol na škodu 
koncových užívateľov držať ceny na 
neprimerane vysokej úrovni alebo by 
mohol uplatňovať stláčanie marže. S 
cieľom podporovať investície operátora 
vrátane investícií do sietí novej generácie 
zohľadňujú národné regulačné orgány 
investície uskutočnené operátorom 
a umožňujú mu primeranú mieru 
návratnosti adekvátneho vloženého 
kapitálu, berúc do úvahy existujúce 
riziká.“;

Národný regulačný orgán môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti 
týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 
cien vrátane povinností týkajúcich sa 
nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 
za poskytovanie špecifických typov 
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 
keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 
efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 
že dotknutý operátor by mohol na škodu 
koncových užívateľov držať ceny na 
neprimerane vysokej úrovni alebo by 
mohol uplatňovať stláčanie marže. S 
cieľom podporovať investície operátora 
vrátane investícií do sietí novej generácie 
zohľadňujú národné regulačné orgány 
investície uskutočnené operátorom 
a umožňujú mu primeranú mieru 
návratnosti adekvátneho vloženého 
kapitálu, berúc do úvahy existujúce riziká, 
a vhodné rozdelenie rizika medzi 
investorov a tie podniky, ktoré majú 
prístup k týmto novým a zdokonaľovaným 
infraštruktúram vrátane dlhodobých 
zmlúv o rozdelení rizika. Ceny za prístup 
by mali byť dostatočne pružné a mali by 
okrem iného zohľadňovať rozličné 
úrovne kvality produktov.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PDN ustanovuje pre NRO nástroje na podporu investícií do nových a zdokonalených 
prístupových sietí v súvislosti s cenou a reguláciou prístupu. Spravodlivé rozdelenie rizika a 
cenová flexibilita v prípade rôznych produktov a úrovní kvality môže podporiť zavedenie 
nových sietí a zároveň podporiť hospodársku súťaž. Pôvodný investor a operátori, ktorí 
znášajú časť rizík, sa zapoja do hospodárskej súťaže, aby k svojim službám prilákali 
koncových používateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Erika Mann

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2002/19/ES
Článok 13 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Národný regulačný orgán môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti 
týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 
cien vrátane povinností týkajúcich sa 
nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 
za poskytovanie špecifických typov 
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 
keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 
efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 
že dotknutý operátor by mohol na škodu 
koncových užívateľov držať ceny na 
neprimerane vysokej úrovni alebo by 
mohol uplatňovať stláčanie marže. S 
cieľom podporovať investície operátora 
vrátane investícií do sietí novej generácie 
zohľadňujú národné regulačné orgány 
investície uskutočnené operátorom 
a umožňujú mu primeranú mieru 
návratnosti adekvátneho vloženého 
kapitálu, berúc do úvahy existujúce 
riziká.“;

1. Národný regulačný orgán môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti 
týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 
cien vrátane povinností týkajúcich sa 
nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 
za poskytovanie špecifických typov 
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 
keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 
efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 
že dotknutý operátor by mohol na škodu 
koncových užívateľov držať ceny na 
neprimerane vysokej úrovni alebo by 
mohol uplatňovať stláčanie marže. S 
cieľom podporovať investície operátora 
vrátane investícií do sietí novej generácie 
zohľadňujú národné regulačné orgány 
investície uskutočnené operátorom 
a umožňujú mu primeranú mieru 
návratnosti adekvátneho vloženého 
kapitálu, berúc do úvahy existujúce riziká, 
a vhodné rozdelenie rizika medzi 
investorov a tie podniky, ktoré majú 
prístup k týmto novým a zdokonaľovaným 
infraštruktúram vrátane dlhodobých 
zmlúv o rozdelení rizika. Ceny za prístup 
by mali byť dostatočne pružné a mali by 
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okrem iného zohľadňovať rozličné 
úrovne kvality produktov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN ustanovuje pre NRO nástroje na podporu investícií do nových a zdokonalených 
prístupových sietí v súvislosti s cenou a reguláciou prístupu. Spravodlivé rozdelenie rizika a 
cenová flexibilita v prípade rôznych produktov a úrovní kvality môže podporiť zavedenie 
nových sietí a zároveň podporiť hospodársku súťaž. Pôvodný investor a operátori, ktorí 
znášajú časť rizík, sa zapoja do hospodárskej súťaže, aby k svojim službám prilákali 
koncových používateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Gunnar Hökmark

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2002/19/ES
Článok 13 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Národný regulačný orgán môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti 
týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 
cien vrátane povinností týkajúcich sa 
nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 
za poskytovanie špecifických typov 
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 
keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 
efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 
že dotknutý operátor by mohol na škodu 
koncových užívateľov držať ceny na 
neprimerane vysokej úrovni alebo by 
mohol uplatňovať stláčanie marže. S 
cieľom podporovať investície operátora 
vrátane investícií do sietí novej generácie 
zohľadňujú národné regulačné orgány 
investície uskutočnené operátorom 
a umožňujú mu primeranú mieru 
návratnosti adekvátneho vloženého 
kapitálu, berúc do úvahy existujúce riziká.

1. Národný regulačný orgán môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti 
týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 
cien vrátane povinností týkajúcich sa 
nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 
za poskytovanie špecifických typov 
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 
keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 
efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 
že dotknutý operátor by mohol na škodu 
koncových užívateľov držať ceny na 
neprimerane vysokej úrovni alebo by 
mohol uplatňovať stláčanie marže. S 
cieľom podporovať investície operátora 
vrátane investícií do sietí novej generácie 
zohľadňujú národné regulačné orgány 
investície uskutočnené operátorom 
a umožňujú mu primeranú mieru 
návratnosti adekvátneho vloženého 
kapitálu, berúc do úvahy všetky riziká 
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špecifické pre konkrétne projekty 
sieťových investícií, pričom sa zabezpečí 
súlad úpravy cien s ochranou skutočnej 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto AM je dosiahnuť medzi Parlamentom a Radou kompromis o prístupe 
nasledujúcej generácie, ktorý by predstavoval vyváženosť medzi potrebou podporovať 
investície a hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 9 – písmeno a
Smernica 2002/19/ES
Článok 13 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Národný regulačný orgán môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti 
týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 
cien vrátane povinností týkajúcich sa 
nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 
za poskytovanie špecifických typov 
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 
keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 
efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 
že dotknutý operátor by mohol na škodu 
koncových užívateľov držať ceny na 
neprimerane vysokej úrovni alebo by 
mohol uplatňovať stláčanie marže. S 
cieľom podporovať investície operátora 
vrátane investícií do sietí novej generácie 
zohľadňujú národné regulačné orgány 
investície uskutočnené operátorom 
a umožňujú mu primeranú mieru 
návratnosti adekvátneho vloženého 
kapitálu, berúc do úvahy existujúce riziká.

1. Národný regulačný orgán môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti 
týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 
cien vrátane povinností týkajúcich sa 
nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 
za poskytovanie špecifických typov 
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 
keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 
efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 
že dotknutý operátor by mohol na škodu 
koncových užívateľov držať ceny na 
neprimerane vysokej úrovni alebo by 
mohol uplatňovať stláčanie marže. S 
cieľom podporovať investície operátora 
vrátane investícií do sietí novej generácie 
zohľadňujú národné regulačné orgány 
investície uskutočnené operátorom 
a umožňujú mu primeranú mieru 
návratnosti adekvátneho vloženého 
kapitálu, berúc do úvahy všetky riziká 
špecifické pre konkrétne projekty 

Adlib Express Watermark



AM\775029SK.doc 41/51 PE421.390v01-00

SK

sieťových investícií, pričom sa zabezpečí 
súlad úpravy cien s ochranou skutočnej 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto AM je dosiahnuť medzi Parlamentom a Radou kompromis o prístupe 
nasledujúcej generácie, ktorý by predstavoval vyváženosť medzi potrebou podporovať 
investície a hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Dominique Vlasto

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2002/19/ES
Článok 13 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Národný regulačný orgán môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti 
týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 
cien vrátane povinností týkajúcich sa 
nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 
za poskytovanie špecifických typov 
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 
keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 
efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 
že dotknutý operátor by mohol na škodu 
koncových užívateľov držať ceny na 
neprimerane vysokej úrovni alebo by 
mohol uplatňovať stláčanie marže. S 
cieľom podporovať investície operátora 
vrátane investícií do sietí novej generácie 
zohľadňujú národné regulačné orgány 
investície uskutočnené operátorom 
a umožňujú mu primeranú mieru 
návratnosti adekvátneho vloženého 
kapitálu, berúc do úvahy existujúce riziká.

1. Národný regulačný orgán môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti 
týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly 
cien vrátane povinností týkajúcich sa 
nákladovej orientácie cien a povinností 
týkajúcich sa systémov účtovania nákladov 
za poskytovanie špecifických typov 
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, 
keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok 
efektívnej hospodárskej súťaže znamená, 
že dotknutý operátor by mohol na škodu 
koncových užívateľov držať ceny na 
neprimerane vysokej úrovni alebo by 
mohol uplatňovať stláčanie marže. S 
cieľom podporovať investície operátora 
vrátane investícií do sietí novej generácie 
zohľadňujú národné regulačné orgány 
investície uskutočnené operátorom 
a umožňujú mu primeranú mieru 
návratnosti adekvátneho vloženého 
kapitálu, berúc do úvahy všetky riziká 
špecifické pre konkrétne projekty 
sieťových investícií, pričom sa zabezpečí 
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súlad úpravy cien s ochranou skutočnej 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto AM je dosiahnuť medzi Parlamentom a Radou kompromis o prístupe 
nasledujúcej generácie, ktorý by predstavoval vyváženosť medzi potrebou podporovať 
investície a hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Erika Mann

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – písmeno aa (nové)
Smernica 2002/19/ES
Článok 13 – odsek 4a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) Vkladá sa odsek 4a:
„Uplatňovanie skúšok rozpätia zisku by 
nemalo narúšať vývoj nových trhov a 
infraštruktúr. Na tento účel národné 
regulačné orgány zohľadnia podmienky 
investícií do infraštruktúry a pri použití 
skúšok vezmú do úvahy ako referenciu 
podmienky dlhodobých zmlúv o rozdelení 
rizika.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je kompromisom založeným na znení odseku z prvého čítania v Parlamente. 
Skúšky rozpätia zisku sa uplatnia aj na nové siete, pričom však nenarušia ustanovenia o 
prístupe, ani schopnosť ponúkať atraktívne produkty.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Gunnar Hökmark

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 10
Smernica 2002/19/ES
Článok 13a – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak národný regulačný orgán dospeje 
k záveru, že príslušné povinnosti uložené 
podľa článkov 9 až 13 nesplnili cieľ 
dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž 
a že v súvislosti s veľkoobchodným 
poskytovaním niektorých prístupových 
produktov existujú vážne a pretrvávajúce 
problémy s hospodárskou súťažou a/alebo 
že príslušné trhy zlyhávajú, môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 ods. 3 druhý 
pododsek ako výnimočné opatrenie uložiť 
vertikálne integrovaným podnikom 
povinnosť umiestniť činnosti spojené 
s veľkoobchodným poskytovaním 
relevantných prístupových produktov do 
nezávisle prevádzkovaného obchodného 
subjektu.

1. Ak národný regulačný orgán dospeje 
k záveru, že príslušné povinnosti uložené 
podľa článkov 9 až 13 nesplnili cieľ 
dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž 
a že v súvislosti s niektorými trhmi 
prístupových produktov existujú vážne 
a pretrvávajúce problémy s hospodárskou 
súťažou a/alebo že príslušné trhy 
zlyhávajú, môže v súlade s ustanoveniami 
článku 8 ods. 3 druhý pododsek ako 
výnimočné opatrenie uložiť vertikálne 
integrovaným podnikom povinnosť 
umiestniť činnosti spojené 
s veľkoobchodným poskytovaním 
relevantných prístupových produktov do 
nezávisle prevádzkovaného obchodného 
subjektu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PND je dosiahnuť kompromis o oddelení funkcií a zároveň zosúladiť 
rozhodovací postup s postupom analýz trhu, ktorý uplatňujú regulačné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 10
Smernica 2002/19/ES
Článok 13a – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak národný regulačný orgán dospeje 1. Ak národný regulačný orgán dospeje 
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k záveru, že príslušné povinnosti uložené 
podľa článkov 9 až 13 nesplnili cieľ 
dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž 
a že v súvislosti s veľkoobchodným 
poskytovaním niektorých prístupových 
produktov existujú vážne a pretrvávajúce 
problémy s hospodárskou súťažou a/alebo 
že príslušné trhy zlyhávajú, môže v súlade 
s ustanoveniami článku 8 ods. 3 druhý 
pododsek ako výnimočné opatrenie uložiť 
vertikálne integrovaným podnikom
povinnosť umiestniť činnosti spojené 
s veľkoobchodným poskytovaním 
relevantných prístupových produktov do 
nezávisle prevádzkovaného obchodného 
subjektu.

k záveru, že príslušné povinnosti uložené 
podľa článkov 9 až 13 nesplnili cieľ 
dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž 
a že v súvislosti s niektorými trhmi 
prístupových produktov existujú vážne 
a pretrvávajúce problémy s hospodárskou 
súťažou a/alebo že príslušné trhy 
zlyhávajú, môže v súlade s ustanoveniami 
článku 8 ods. 3 druhý pododsek ako 
výnimočné opatrenie uložiť vertikálne 
integrovaným podnikom povinnosť 
umiestniť činnosti spojené 
s veľkoobchodným poskytovaním 
relevantných prístupových produktov do 
nezávisle prevádzkovaného obchodného 
subjektu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PND je dosiahnuť kompromis o oddelení funkcií  a zároveň zosúladiť 
rozhodovací postup s postupom analýz trhu, ktorý uplatňujú regulačné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 12 – písmeno e
Smernica 2002/19/ES
Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno c (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) v prípade, že oddelený prístup nie je 
technicky alebo ekonomicky 
realizovateľný, primerané záväzky 
ponúkajúce funkciu na rovnakej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje PDN Parlamentu, ktorý súhlasí s odôvodnením predloženým 
Radou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Gunnar Hökmark

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 12 – písmeno e
Smernice 2002/19/ES
Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno c (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) v prípade, že oddelený prístup nie je 
technicky alebo ekonomicky 
realizovateľný, primerané záväzky 
ponúkajúce funkciu na rovnakej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje PDN Parlamentu, ktorý súhlasí s odôvodnením predloženým 
Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 1
Smernica 2002/20/ES
Článok 3 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmu: 2. Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia 
pojmov:

„všeobecné povolenie“ je právny rámec 
ustanovený členským štátom, zaručujúci 
práva na poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí alebo služieb a 
ukladajúci osobitné odvetvové povinnosti, 
ktoré sa môžu vzťahovať na všetky alebo 
na osobitné druhy elektronických 
komunikačných sietí a služieb, v súlade s 
touto smernicou.

„všeobecné povolenie“ je právny rámec 
ustanovený členským štátom, zaručujúci 
práva na poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí alebo služieb a 
ukladajúci osobitné odvetvové povinnosti, 
ktoré sa môžu vzťahovať na všetky alebo 
na osobitné druhy elektronických 
komunikačných sietí a služieb, v súlade s 
touto smernicou; 
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„celoeurópske bezdrôtové elektronické 
komunikačné siete alebo služby“ 
znamenajú bezdrôtové elektronické 
komunikačné siete alebo služby dostupné 
vo väčšine členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom prostredníctvom 
poskytnutia vymedzenia pojmu celoeurópske služby, ktoré možno odlíšiť od jednoduchého 
cezhraničného rozmeru a ktoré odrážajú celoeurópsky rozmer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Herbert Reul

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 1
Smernica 2002/20/ES
Článok 3 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmu: 2. Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia 
pojmov:

„všeobecné povolenie“ je právny rámec 
ustanovený členským štátom, zaručujúci 
práva na poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí alebo služieb a 
ukladajúci osobitné odvetvové povinnosti, 
ktoré sa môžu vzťahovať na všetky alebo 
na osobitné druhy elektronických 
komunikačných sietí a služieb, v súlade s 
touto smernicou.

„všeobecné povolenie“ je právny rámec 
ustanovený členským štátom, zaručujúci 
práva na poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí alebo služieb a 
ukladajúci osobitné odvetvové povinnosti, 
ktoré sa môžu vzťahovať na všetky alebo 
na osobitné druhy elektronických 
komunikačných sietí a služieb, v súlade s 
touto smernicou;

„celoeurópske bezdrôtové elektronické 
komunikačné siete alebo služby“ 
znamenajú bezdrôtové elektronické 
komunikačné siete alebo služby dostupné 
vo väčšine členských štátov.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom prostredníctvom 
poskytnutia vymedzenia pojmu celoeurópske služby, ktoré možno odlíšiť od jednoduchého 
cezhraničného rozmeru a ktoré odrážajú celoeurópsky rozmer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Herbert Reul

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 3a (nový)
Smernica 2002/20/ES
Článok 6a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Vkladá článok 6a:
„Článok 6a
Harmonizačné opatrenia
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 
ods. 1 a 2 tejto smernice a článok 9 
smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica), môže Komisia prijať 
vykonávacie opatrenia:
a) na identifikáciu frekvenčných pásiem, 
ktorých využívanie má podliehať 
všeobecnému povoleniu;
b) na harmonizáciu postupov na 
udeľovanie všeobecných povolení na čísla 
podnikom poskytujúcim celoeurópske 
elektronické komunikačné siete alebo 
služby;
c) na harmonizáciu podmienok 
uvedených v prílohe II, ktoré sa týkajú 
udelenia všeobecných povolení podnikom 
poskytujúcim celoeurópske elektronické 
komunikačné siete alebo služby. 
Tieto opatrenia navrhnuté na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 22 ods. 3 smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica).
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2. Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu 
prípadne poskytnúť členským štátom 
možnosť predložiť odôvodnenú žiadosť o 
čiastočné oslobodenie a/alebo o dočasnú 
výnimku.
Komisia posúdi opodstatnenosť žiadosti s 
prihliadnutím na osobitnú situáciu v 
členskom štáte a môže udeliť čiastočné 
oslobodenie alebo dočasnú výnimku alebo 
oboje za predpokladu, že to nepovedie k 
nenáležitému odkladu vykonávania 
vykonávacích opatrení uvedených v 
odseku 1 alebo k vytvoreniu nenáležitých 
rozdielov v situáciách spojených s 
reguláciou alebo hospodárskou súťažou 
medzi členskými štátmi.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom. Komitologický 
postup by sa mal obmedziť na frekvenčné pásma, ktorých využívanie má podliehať 
všeobecným povoleniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 3a (nový)
Smernica 2002/20/ES
Článok 6a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Vkladá článok 6a:
„Článok 6a
Harmonizačné opatrenia
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 
ods. 1 a 2 tejto smernice a článok 9 
smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica), môže Komisia prijať 
vykonávacie opatrenia:
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a) na identifikáciu frekvenčných pásiem, 
ktorých využívanie má podliehať 
všeobecnému povoleniu;
b) na harmonizáciu postupov na 
udeľovanie všeobecných povolení na čísla 
podnikom poskytujúcim celoeurópske 
elektronické komunikačné siete alebo 
služby;
c) na harmonizáciu podmienok 
uvedených v prílohe II, ktoré sa týkajú 
udelenia všeobecných povolení podnikom 
poskytujúcim celoeurópske elektronické 
komunikačné siete alebo služby.  
Tieto opatrenia navrhnuté na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 22 ods. 3 smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica).
2. Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu 
prípadne poskytnúť členským štátom 
možnosť predložiť odôvodnenú žiadosť o 
čiastočné oslobodenie a/alebo o dočasnú 
výnimku.
Komisia posúdi opodstatnenosť žiadosti s 
prihliadnutím na osobitnú situáciu v 
členskom štáte a môže udeliť čiastočné 
oslobodenie alebo dočasnú výnimku alebo 
oboje za predpokladu, že to nepovedie k 
nenáležitému odkladu vykonávania 
vykonávacích opatrení uvedených v 
odseku 1 alebo k vytvoreniu nenáležitých 
rozdielov v situáciách spojených s 
reguláciou alebo hospodárskou súťažou 
medzi členskými štátmi.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom. Komitologický 
postup by sa mal obmedziť na frekvenčné pásma, ktorých využívanie má podliehať 
všeobecným povoleniam.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 2 – písmeno h
Smernica 2002/21/ES
Príloha – časť A – bod 19

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19. Povinnosti súvisiace s 
transparentnosťou ukladané podnikom, 
ktoré poskytujú elektronické komunikačné 
služby dostupné verejnosti, s cieľom 
zabezpečiť prepojiteľnosť medzi 
koncovými bodmi, v súlade s cieľmi a 
zásadami ustanovenými v článku 8 
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), 
zverejnenie informácií o politikách 
súvisiacich s riadením prevádzky a, ak je to 
nevyhnutné a primerané, prístupe k 
takýmto informáciám zo strany národných 
regulačných orgánov na účely overenia 
presnosti takto zverejnených informácií.

19. Povinnosti súvisiace s 
transparentnosťou ukladané podnikom, 
ktoré poskytujú elektronické komunikačné 
služby dostupné verejnosti, s cieľom 
zabezpečiť prepojiteľnosť medzi 
koncovými bodmi vrátane 
neobmedzeného prístupu k obsahu, 
službám a aplikáciám a ich distribúcie, v 
súlade s cieľmi a zásadami ustanovenými v 
článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica), zverejnenie informácií o 
politikách súvisiacich s riadením 
prevádzky a, ak je to nevyhnutné a 
primerané, prístupe k takýmto informáciám 
zo strany národných regulačných orgánov 
na účely overenia presnosti takto 
zverejnených informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa dodržiavať základná zásada prepojiteľnosti medzi koncovými bodmi, ktorá zahŕňa 
právo koncového používateľa na prístup k obsahu, službám a aplikáciám na internete a ich 
distribúciu podľa jeho výberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 2 – písmeno h
Smernica 2002/21/ES
Príloha – časť A – bod 19
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19. Povinnosti súvisiace s 
transparentnosťou ukladané podnikom, 
ktoré poskytujú elektronické komunikačné 
služby dostupné verejnosti, s cieľom 
zabezpečiť prepojiteľnosť medzi 
koncovými bodmi, v súlade s cieľmi a 
zásadami ustanovenými v článku 8 
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), 
zverejnenie informácií o politikách 
súvisiacich s riadením prevádzky a, ak je to 
nevyhnutné a primerané, prístupe k 
takýmto informáciám zo strany národných 
regulačných orgánov na účely overenia 
presnosti takto zverejnených informácií.

19. Povinnosti súvisiace s 
transparentnosťou ukladané podnikom, 
ktoré poskytujú elektronické komunikačné 
služby dostupné verejnosti, s cieľom 
zabezpečiť prepojiteľnosť medzi 
koncovými bodmi vrátane 
neobmedzeného prístupu k obsahu, 
službám a aplikáciám a ich distribúcie, v 
súlade s cieľmi a zásadami ustanovenými v 
článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica), zverejnenie informácií o 
politikách súvisiacich s riadením 
prevádzky a, ak je to nevyhnutné a 
primerané, prístupe k takýmto informáciám 
zo strany národných regulačných orgánov 
na účely overenia presnosti takto 
zverejnených informácií.

Or. en
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