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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom tohto návrhu, ktorý predložila Komisia v novembri 2007, je zmena a doplnenie 
rámcovej smernice1, smernice o povolení2 a prístupovej smernice3.Spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko víta a plne podporuje balík návrhov na lepšiu právnu reguláciu, 
pretože tento balík návrhov má veľký význam pre zlepšovanie skutočného európskeho 
vnútorného trhu v oblasti telekomunikácií. Cieľom balíka návrhov je dosiahnuť prírastok 
investícií, inovácií a výhod pre spotrebiteľov v oblasti elektronických komunikácií, inými 
slovami podporovať a ďalej rozvíjať pre toto digitálne hospodárstvo regulačný rámec, ktorý 
bude nadčasový, trhovo orientovaný a bude využívať výhody vyplývajúce z dobudovania 
vnútorného trhu, čo spravodajca tiež rozhodne podporuje.
Hoci spravodajca víta návrh o spoločnom regulačnom rámci pre siete a služby, prístup, 
prepojenie a povolenie elektronických komunikácií, domnieva sa, že existuje priestor pre 
zlepšenie.

Správa frekvenčného spektra
Je potrebné, aby EÚ urýchlene prešla na lepšie formy správy frekvenčného spektra, ktoré 
budú kombináciou otvorenosti, pružnosti a harmonizácie. Pri využívaní frekvenčného spektra 
je jednoznačne potrebná pružnosť a maximálna efektívnosť.

„Harmonizovaná“ správa frekvenčného spektra, ktorá by zosúladila 27 rôznych národných 
systémov správy frekvenčného spektra, by slúžila na zlepšenie celoeurópskych a 
cezhraničných služieb. Jednotný režim frekvenčného spektra vracia užívateľom výhody 
technológií a služieb, a tým aj hospodárske a sociálne výhody (napr. prostredníctvom objemu 
produkcie štandardného vybavenia, znížením cien a odstraňovaním prekážok vstupu pre 
nových užívateľov).
V tejto súvislosti by sa mala venovať pozornosť správe frekvencií a plánovaniu sietí, aby sa v 
čo najväčšej miere predchádzalo rušeniu, keďže technologicky neutrálna harmonizácia 
nemôže vyriešiť problém rušenia.

Spravodajca víta, že Komisia zavádza pružnosť pri prideľovaní frekvenčného spektra 
konkrétnej technológii či službám. Umožnenie pružnejšieho využívania povedie k väčším 
inováciám a výhodám pre spotrebiteľov. Niektoré pásma si však môžu vyžadovať, aby boli 
vyhradené pre jeden druh použitia v celej EÚ (napr. tiesňové služby), a z tohto dôvodu bude 
možno potrebné dbať na technickú neutralitu a neutralitu služieb.
Zdá sa preto, že je vhodnejšie uplatňovať postupný prístup, a nie prevratnú reformu. Aj keď 
technologická neutralita povedie k rozvoju inovácií a technológií, čo prinesie výhody 
spotrebiteľom, mala by byť v záujme zabezpečenia hospodárskej súťaže doplnená 
obchodovaním.

Komisia sa usiluje o doplnenie „tradičnej metódy“ trhovým obchodovaním so spektrom, ako 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre 
elektronické komunikačné siete a služby, Ú. v. ES L 108, 24.4.2002.
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické 
komunikačné sieťové systémy a služby, Ú. v. ES L 108, 24.4.2002.
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe k elektronickým 
komunikačným sieťam a príslušným zariadeniam a o ich prepojení, Ú. v. ES L 108, 24.4.2002.
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aj sekundárnym obchodovaním a aukciami. Obchodovanie so spektrom samo osebe nemusí 
zlepšovať pružnosť vo využívaní frekvenčného spektra, ale malo by uľahčiť prístup k spektru 
a viesť k intenzívnejšiemu (a tým aj hodnotnejšiemu) využívaniu spektra. Spravodajca preto 
podporuje zavedenie obchodovateľnosti užívacích práv na vybrané pásma v celej EÚ, ak budú 
udelené individuálne práva na užívanie.

Nové koordinačné a regulačné právomoci
Komisia navrhuje, aby bola vnútroštátnym regulačným orgánom udelená právomoc nariadiť 
dominantným prevádzkovateľom oddelenie funkcií, ak by to prispelo k posilneniu 
hospodárskej súťaže v prospech spotrebiteľov a pre prevádzkovateľov zabezpečilo 
podmienky na základe rovnosti. Spravodajca plne podporuje návrh Komisie, pričom uznáva, 
že toto nápravné opatrenie nemusí byť vhodné pre všetky členské štáty, ale vnútroštátne 
regulačné orgány by toto nápravné opatrenie mali mať k dispozícii.  

V rámci súčasného návrhu sa právomoc Komisie rozširuje. Komisia má právo veta pri 
určovaní dominantného postavenia vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a právomoc vydávať 
odporúčania o všetkých otázkach a rozhodnutiach súvisiacich s číselnými údajmi.   
Spravodajca nesúhlasí so súčasnými návrhmi, ktoré by Komisii udelili takéto právo veta.

Uľahčenie prístupu
Súčasný regulačný rámec už predpokladá zavedenie takého systému udeľovania povolení, 
ktorý bude obsahovať menej náročné podmienky, t. j. uprednostňovaným prístupom bude 
udeľovanie všeobecných povolení.  V praxi sa však práva na využívanie spektra udeľujú 
častejšie formou individuálnych užívacích práv. Uvedené návrhy potvrdzujú prístup 
udeľovania všeobecných povolení a zavádzajú ho ako štandardnú metódu. Návrhy ďalej 
zavádzajú povinnosť odôvodniť prípady, keď treba udeliť individuálne užívacie práva.
Takýmto odôvodnením môže byť tvrdenie, že je potrebné predchádzať rušeniu alebo plniť 
ciele všeobecného záujmu. Návrh má dva základné dôvody: i) zabrániť tomu, aby sa 
individuálne licencie využívali ako metóda prideľovania, ak to nie je nevyhnutné, a celkovo 
tým znížiť prekážky prístupu k spektru; ii) technologický pokrok čoraz väčšmi umožňuje 
kolektívne využívanie spektra.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko je presvedčený, že ochrana spotrebiteľov si 
vyžaduje posilnenie opatrení, a požaduje preto zmeny a doplnenia, ktoré prinesú zlepšenia 
v týchto otázkach ochrany spotrebiteľov. So zreteľom na povinnosti a právomoci 
vnútroštátnych regulačných orgánov návrh stanovuje ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany 
spotrebiteľov. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa usiluje o posilnenie 
a objasnenie úlohy orgánov, aby sa dosiahli zlepšenia v týchto otázkach ochrany 
spotrebiteľov.
Okrem toho, ako uznala Komisia, sa ešte nepodarilo vytvoriť európsky maloobchodný trh, 
ktorý by bol plne funkčný. Na vytvorenie skutočného vnútorného trhu preto treba prijať 
ďalšie konkrétne návrhy.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia hospodárskej súťaže a inovácií musia vnútroštátne regulačné orgány 
konať včas, napríklad v súvislosti s preskúmavaním trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

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

Členské štáty stanovia lehoty pre 
posudzovanie takýchto odvolaní.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 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 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, pričom zaručí obchodné 
tajomstvo v súlade s právnymi predpismi 
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Spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 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 transparentnou 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 spolupracujú s 
Komisiou a úradom, najmä s cieľom určiť 
typy nástrojov a nápravných opatrení
najvhodnejších na riešenie konkrétnych 
druhov situácií na trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 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 

vypúšťa sa
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smernica) a článku 17 smernice 
2002/22/ES (smernica o univerzálnej 
službe).
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

Aby sa zlepšila konzistentnosť a aby sa zároveň nenarušila krehká rovnováha právomocí 
medzi inštitúciami či prvky subsidiarity nariadenia, Komisia by mala zohrávať skôr úlohu 
rozhodcu, a nie sudcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno ba (nové)
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza 
takto:
„c) podporia a uľahčia efektívne 
investície do infraštruktúry, ktoré sú 
riadené trhom, a podporia inovácie; a“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Obmedzenia, ktorými sa požaduje, aby sa 
služba poskytovala v konkrétnom pásme, 
musia byť odôvodnené:

a) plnením cieľa všeobecného záujmu v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, 
ako je bezpečnosť života, podpora 
sociálnej, regionálnej alebo územnej 
súdržnosti;
b) zabránením neúčinnému využívaniu 
rádiových frekvencií; alebo

c) podporou kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti a plurality médií, stanovenou
vo vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 13
Smernica 2002/21/ES
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Opatrenia prijaté vnútroštátnym 
regulačným orgánom v súlade s odsekom 1 
musia byť objektívne, transparentné a 
primerané.“

3. Opatrenia prijaté vnútroštátnym 
regulačným orgánom v súlade s odsekom 1 
musia byť objektívne, transparentné, 
primerané a založené na 
nediskriminačných kritériách.“
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17
Smernica 2002/21/ES
Článok 16 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže, pri najvyššom zohľadnení 
stanoviska úradu, vydať rozhodnutie, 
ktorým určí jeden alebo viac podnikov ako 
subjekty, ktoré majú značnú trhovú silu 
na danom trhu, a uloží jednu alebo viac 
osobitných povinností podľa článkov 9 až 
13a smernice 2002/19/ES (prístupová 
smernica) a článku 17 smernice 
2002/22/ES (smernica o univerzálnej 
službe). Pritom Komisia presadzuje ciele 
politiky stanovené v článku 8.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zlepšila konzistentnosť a aby sa zároveň nenarušila krehká rovnováha právomocí 
medzi inštitúciami či prvky subsidiarity nariadenia, Komisia by mala zohrávať skôr úlohu 
rozhodcu, a nie sudcu.
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