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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Telekomunikácie sa v našej spoločnosti každodenne menia. Staré formy komunikácie sa 
vytrácajú a nové formy utvárajú nový životný štýl a spoločenské správanie. Ide o 
technologický, hospodársky, ako aj sociálny a kultúrny proces. Spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko chce zdôrazniť dve politické hľadiská. Po prvé, prístup k 
telekomunikáciám by mal byť všeobecný a demokratický, právo prístupu k týmto službám by 
mal mať každý. Po druhé, v moderných telekomunikáciách sa objavuje nový obsah a 
nemôžeme sa vracať ku Gutenbergovej galaxii. No tradičné kultúrne a vzdelanostné dedičstvo 
ľudstva by sa malo zachovať a prenášať novými formami elektronických komunikácií. Náš 
výbor vyvíja maximálne úsilie o vyváženie modernej technológie a tradičných kultúrnych 
hodnôt a vyzýva celý zákonodarný zbor, aby ho nasledoval.

Komisia navrhuje vytvoriť nový úrad (Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií, 
EECMA), ktorý by mal úzko spolupracovať s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi (NRA) 
pri prekonávaní existujúcich prekážok na vnútornom trhu elektronických komunikácií. Tento 
nový orgán by mal prevziať funkcie Európskej skupiny regulačných úradov (ERG), ktorú 
Komisia zriadila v roku 2004. Mal by vykonávať rôzne poradné a monitorovacie úlohy 
vrátane otázok bezpečnosti sietí a informácií. Výsledkom rokovaní v Európskom parlamente 
bol návrh nahradiť EECMA Úradom európskych regulačných orgánov (BERT). Tento úrad 
by mal plniť podobné funkcie ako EECMA okrem otázok bezpečnosti sietí a informácií.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa však sústreďuje iba na aspekty, za ktoré 
zodpovedá Výbor pre kultúru a vzdelávanie a chce sa vyhnúť prekročeniu právomocí výboru. 
Preto sa toto stanovisko nezaoberá diskusiou o EECMA a BERT.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 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 nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úrad by mal nadviazať na úsilie členských 
štátov a Spoločenstva vykonávať tak svoje 
úlohy v plnej spolupráci s vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi a Komisiou a mal by 
byť otvorený kontaktom so zástupcami 
priemyslu, skupinami spotrebiteľov 
a ostatnými relevantnými zúčastnenými 

Úrad by mal nadviazať na úsilie členských 
štátov a Spoločenstva vykonávať tak svoje 
úlohy v plnej spolupráci s vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi a Komisiou a mal by 
byť otvorený kontaktom so zástupcami 
priemyslu, skupinami spotrebiteľov, 
záujmovými skupinami v oblasti kultúry
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stranami. a ostatnými relevantnými zúčastnenými 
stranami.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť by mala zahŕňať kontakty s rôznymi záujmovými skupinami v oblasti kultúry, 
keďže tieto skupiny môžu poskytovať aktuálne informácie o otázkach kultúrnej rozmanitosti 
medziiným v súvislosti so schvaľovacím postupom celoeurópskych služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súvislosti s napĺňaním cieľov 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra v Európskom 
spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre) Komisia môže 
požiadať úrad o poskytovanie nezávislého 
odborného poradenstva týkajúceho sa 
využívania rádiových frekvencií 
v Spoločenstve. Toto poradenstvo by 
mohlo zahŕňať špecifické vyšetrovania 
technických otázok, ako aj posúdenie 
hospodárskych a sociálnych vplyvov 
a analýzu súvisiacu s opatreniami v oblasti 
politiky týkajúcej sa frekvencií. Mohlo by 
sa týkať aj otázok spojených s 
vykonávaním článku 4 rozhodnutia 
676/2002/ES, keď Komisia môže požiadať 
úrad o poskytnutie poradenstva týkajúceho 
sa výsledkov získaných na základe 
mandátov, ktoré Komisia dala Európskej 
konferencii poštových 
a telekomunikačných správ (CEPT).

V súvislosti s napĺňaním cieľov 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra v Európskom 
spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre) Komisia môže 
požiadať úrad o poskytovanie nezávislého 
odborného poradenstva týkajúceho sa 
využívania rádiových frekvencií 
v Spoločenstve. Toto poradenstvo by 
mohlo zahŕňať špecifické vyšetrovania 
technických otázok, ako aj posúdenie 
hospodárskych a sociálnych vplyvov, s 
osobitným ohľadom na vplyv na kultúru a 
vzdelávanie, a analýzu súvisiacu 
s opatreniami v oblasti politiky týkajúcej sa
frekvencií. Mohlo by sa týkať aj otázok 
spojených s vykonávaním článku 4 
rozhodnutia 676/2002/ES, keď Komisia 
môže požiadať úrad o poskytnutie 
poradenstva týkajúceho sa výsledkov 
získaných na základe mandátov, ktoré 
Komisia dala Európskej konferencii 
poštových a telekomunikačných správ 
(CEPT). 

Or. en
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Odôvodnenie

Pri posudzovaní sociálnych vplyvov správy frekvencií by sa mala osobitná pozornosť venovať 
vplyvom na kultúru a vzdelávanie tak, ako sa to stanovuje v oznámení Komisie o hodnotení 
vplyvu (KOM (2002) 276).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úrad by mal prispievať k rozvoju 
osvedčených regulačných postupov 
a jednotného uplatňovania regulácie 
v odvetví elektronických komunikácií, a to 
podporou výmeny informácií medzi 
vnútroštátnymi orgánmi a tým, že 
verejnosti sprístupní príslušné informácie v 
ľahko prístupnej podobe. Úrad by mal mať 
možnosť riešiť ekonomické a technické 
otázky a mal by mať prístup 
k najaktuálnejším dostupným informáciám, 
aby mohol reagovať na ekonomické 
a technické úlohy, ktoré ukladá rozvíjajúca 
sa informačná spoločnosť, napríklad 
v takých oblastiach ako sú bezpečnosť sietí 
a informácií a zariadenia na identifikáciu 
rádiovou frekvenciou.

Úrad by mal prispievať k rozvoju 
osvedčených regulačných postupov 
a jednotného uplatňovania regulácie 
v odvetví elektronických komunikácií, a to
podporou výmeny informácií medzi 
vnútroštátnymi orgánmi a tým, že 
verejnosti sprístupní príslušné informácie v 
ľahko prístupnej a jasnej podobe. Úrad by 
mal mať možnosť riešiť ekonomické 
a technické otázky a mal by mať prístup 
k najaktuálnejším dostupným informáciám, 
aby mohol reagovať na ekonomické 
a technické úlohy, ktoré ukladá rozvíjajúca 
sa informačná spoločnosť, napríklad 
v takých oblastiach ako sú bezpečnosť sietí 
a informácií a zariadenia na identifikáciu 
rádiovou frekvenciou.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na komplexnosť regulačného rámca v odvetví elektronických komunikácií by 
informácie sprístupňované verejnosti mali byť stručné a jasné, aby im mohli rozumieť aj ľudia 
bez príslušných východiskových znalostí. Môže to poslúžiť aj ako vzdelávací prostriedok na 
zvyšovanie informovanosti občanov Európy o tejto otázke.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na žiadosť Komisie úrad poskytne 
poradenstvo a uskutoční štúdie 
a preskúmania, a to predovšetkým z 
technického a hospodárskeho hľadiska, 
pokiaľ ide o využívanie rádiových 
frekvencií v Spoločenstve v oblasti 
elektronických komunikácií.

Na žiadosť Komisie úrad poskytne 
poradenstvo a uskutoční štúdie 
a preskúmania, a to predovšetkým z 
technického a hospodárskeho hľadiska a 
z hľadiska vplyvu na kultúrnu 
rozmanitosť a vzdelávanie, pokiaľ ide o 
využívanie rádiových frekvencií 
v Spoločenstve v oblasti elektronických 
komunikácií.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2.
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