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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ak chce EÚ v oblasti elektronických komunikácií dosiahnuť nárast investícií, inovácie 
a výhod pre spotrebiteľa, potrebuje EÚ súdržný regulačný rámec, ktorý zohľadňuje potrebu 
užšej spolupráce v EÚ a rozmanitosť telekomunikačných trhov v členských štátoch.

Vnútroštátne regulačné orgány by mali prospech zo vzájomnej posilnenej spolupráce 
a súčasne zo zachovania podstatného stupňa autonómie, a to od Komisie aj od národných 
vlád, s cieľom vyhodnotiť a ozdraviť situáciu na vnútroštátnych trhoch. Keďže táto 
komplexná problematika v členských štátoch a medzi nimi si vyžaduje starostlivé posúdenie 
a otvorený dialóg, osvedčí sa systém konzultácie a koordinácie ako účinnejší ako systém 
prepojený s funkčným obdobím a právom veta. Komisia by mala mať možnosť odporučiť 
vnútroštátnym regulačným orgánom, aby prijali alebo zrušili osobitné návrhy opatrení a 
vnútroštátne regulačné orgány by mali mať možnosť zmeniť alebo stiahnuť návrhy opatrení 
v rámci lehoty troch mesiacov.

Vnútroštátne regulačné orgány by mali disponovať nástrojmi, ktoré by mohli využiť pri 
posilňovaní hospodárskej súťaže na trhu. Osobitná situácia na vnútroštátnych trhoch si bude 
vyžadovať rozličné riešenia, vnútroštátnym regulačným orgánom by však pritom malo byť 
umožnené oddelenie funkcií ako prípadná možnosť riešenia problémov pri regulácii.

V súlade s rešpektovaním osobitných potrieb a trhových podmienok v členských štátoch sa 
riadenie a harmonizácia spektra najúčinnejšie a najvhodnejšie vyrieši zo strany vnútroštátnych 
regulačných orgánov v konzultácii s Komisiou. Najprijateľnejšie rozhodnutia o pridelení a 
priradení frekvenčného spektra vezmú do úvahy neutrálnosť technológie a zároveň zohľadnia 
rozhodnutia týkajúce sa správy frekvenčného spektra, ktoré prijali medzinárodné organizácie. 

Zlepšovanie bezpečnosti a integrity sú rovnako podstatné pre rozširujúce sa elektronické 
komunikačné siete v Európe. Zatiaľ čo elektronické siete a služby približujú občanov Európy 
prostredníctvom komunikačných technológií, väčšiu hrozbu predstavuje nebezpečenstvo, 
ktorým je narušenie bezpečnosti. Ochranné opatrenia by mali byť primerané odhadovaným 
rizikám a zároveň by mali zostať primerané okolnostiam, aby Komisia mala právomoc po 
dohode s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi prijímať technické vykonávacie opatrenia. 
Podniky by mali informovať vnútroštátne regulačné orgány o vážnych narušeniach 
bezpečnosti, ktorej definíciu by mal určiť konkrétny vnútroštátny regulačný orgán.

Komisia navrhla, že regulácia by sa mala zahrnúť do oblasti politiky hospodárskej súťaže 
potom, čo sa trhy stanú konkurenčnejšie. Tento návrh by sa mal zdokonaliť prostredníctvom 
doložiek o platnosti, čím by sa stanovili termíny ďalšej činnosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, 
výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
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doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Odvetvovo špecifická regulácia trhu 
ex-ante v tomto rámci slúži prechodu z 
bývalých monopolov na konkurenčný trh 
pre elektronické komunikačné siete 
a služby. Akonáhle budú trhy 
konkurenčné, regulácia ex-ante skončí 
a mali by sa uplatňovať výlučne právne 
predpisy Spoločenstva a vnútroštátne 
právne predpisy. S rastúcou dynamikou 
hospodárskej súťaže na európskych 
trhoch s elektronickými komunikáciami 
sa časom významne znižujú prípadné 
prínosy odvetvovo špecifickej regulácie 
ex-ante cien a prístupu. Trhy 
s elektronickými komunikáciami ukázali 
v posledných rokoch silnú konkurenčnú 
dynamiku a hospodárska súťaž 
v nadchádzajúcich rokoch veľmi 
pravdepodobne ešte vzrastie. Aby sa 
zabezpečil včasný prechod na výlučné 
uplatňovanie právnych predpisov 
Spoločenstva a vnútroštátnych právnych 
predpisov, účinnosť ustanovení tohto 
rámca odvetvovo špecifickej regulácie ex-
ante by sa mala skončiť v konkrétny 
dátum, pokiaľ Komisia nepreukáže, že 
pokračujúca regulácia ex-ante bude i po 
tomto dátume naďalej zaručená. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Komisia v tejto súvislosti predložila 29. 
júna 2006 vo svojom oznámení Rade, 
Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov svoje úvodné zistenia o
preskúmaní regulačného rámca EÚ pre 
elektronické komunikačné siete a služby. 
Na základe týchto úvodných zistení sa 
uskutočnila verejná konzultácia, počas 
ktorej sa zistilo, že najdôležitejším 
aspektom, na ktorý sa má zamerať 
reforma regulačného rámca, je 
pretrvávanie nedostatočného vnútorného 
trhu elektronických komunikácií. Zistilo 
sa najmä, že rozdrobenosť predpisov a 
nejednotnosť činností vnútroštátnych 
regulačných orgánov nielen ohrozuje 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia, ale 
takisto bráni spotrebiteľom využívať 
značné výhody cezhraničnej hospodárskej 
súťaže.

(2) Komisia v tejto súvislosti predložila 29. 
júna 2006 vo svojom oznámení Rade, 
Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov svoje úvodné zistenia o 
preskúmaní regulačného rámca EÚ pre 
elektronické komunikačné siete a služby. 
Na základe týchto úvodných zistení sa 
uskutočnila verejná konzultácia, ktorou sa 
ukázalo, že sa podporuje pokračovanie 
súčasného modelu rámca. Terajší rámec 
zavádza technické úpravy prechodnej 
povahy s cieľom zabezpečiť, že sa 
zrealizuje úplný prechod na právne 
predpisy v oblasti hospodárskej súťaže, 
keďže charakter rámca zostáva prechodný 
a mal by sa zrevidovať do 31. decembra 
2013, keď skončí účinnosť ustanovení 
tejto smernice, ak sa vytvorí plne 
konkurencieschopný telekomunikačný 
trh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Mala by sa preto uskutočniť reforma 
regulačného rámca EÚ pre elektronické 
komunikačné siete a služby, aby sa 
dobudoval vnútorný trh elektronických 
komunikácií tým, že sa posilní 
mechanizmus Spoločenstva na reguláciu 
prevádzkovateľov s významnou trhovou 
silou na kľúčových trhoch. tieto kroky sú 
doplnené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady […/…./ES] z/zo 
[dátum], ktorým sa zriaďuje Európsky 

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

európsky informačný priestor a posilniť 
ustanovenia týkajúce sa užívateľov so 
zdravotným postihnutím, aby sa dosiahla 
informačná spoločnosť pre všetkých.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Mechanizmus Spoločenstva, ktorý 
umožňuje Komisii požadovať od 
vnútroštátnych regulačných orgánov, aby 
zrušili plánované opatrenia týkajúce sa 
definovania trhu a určenia 
prevádzkovateľov, ktorí majú značnú 
trhovú silu, významne prispel k 
jednotnému prístupu k identifikácii 
okolností, za ktorých sa môže uplatňovať 
regulovanie ex-ante a prevádzkovateľov 
takto regulovať. Neexistuje však 
rovnocenný mechanizmus na uplatňovanie 
nápravných opatrení. Monitorovanie trhu 
Komisiou, a najmä skúsenosti s postupom 
podľa článku 7 rámcovej smernice 
ukazujú, že nejednotnosť v uplatňovaní 
nápravných opatrení vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi i v prípade 
podobných podmienok na trhu oslabujú 
vnútorný trh elektronických komunikácií, 
nezabezpečujú podmienky na základe 
rovnosti pre prevádzkovateľov usadených 
v rôznych členských štátoch a bránia 
spotrebiteľom vo využívaní výhod 
cezhraničnej hospodárskej súťaže a 
služieb. Komisii by sa preto mali dať 

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

právomoci rokovať s vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi o zrušení návrhov
opatrení z dôvodov nápravných opatrení, 
ktoré si tieto orgány zvolili. V záujme 
zabezpečenia jednotného uplatňovania 
regulačného rámca v Spoločenstve by 
Komisia mala pred rokovaním konzultovať 
túto vec s úradom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(13) Podobne, vzhľadom na potrebu 
predísť regulačnému vákuu v odvetví 
charakterizovanom rýchlo sa meniacou 
povahou, keby prijatie opätovne 
notifikovaného návrhu opatrenia predsa len 
vytvorilo prekážku pre spoločný trh, alebo 
bolo nezlučiteľné s právnymi predpismi 
Spoločenstva, Komisia by, po konzultácii s 
úradom, mala mať možnosť odporučiť 
príslušnému vnútroštátnemu 
regulačnému orgánu, aby v rámci 
stanovenej lehoty uložil osobitné nápravné 
opatrenie. Ak príslušný vnútroštátny 
regulačný orgán (NRA) neprijme 
odporúčanie, mal by uverejniť svoje 
odôvodnenie jasným a transparentným 
spôsobom.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Vzhľadom na krátke lehoty v rámci 
mechanizmu konzultácií v Spoločenstve by 
sa Komisii mali udeliť právomoci prijímať 
vykonávacie predpisy s cieľom 
zjednodušiť postupy na výmenu informácií 
medzi Komisiou a vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi - napr. v prípadoch 
týkajúcich sa stabilných trhov, alebo keď 
ide iba o malé zmeny pôvodne 
notifikovaných opatrení - či na zavedenie 
udeľovania výnimiek z oznamovacej 
povinnosti na účely racionalizácie 
postupov v niektorých prípadoch.

(14) Vzhľadom na krátke lehoty v rámci 
mechanizmu konzultácií v Spoločenstve 
môže Komisia po konzultácii s NRA
prijímať vykonávacie predpisy s cieľom 
zjednodušiť postupy na výmenu informácií 
medzi Komisiou a vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi - napr. v prípadoch 
týkajúcich sa stabilných trhov, alebo keď 
ide iba o malé zmeny pôvodne 
notifikovaných opatrení - či na zavedenie 
udeľovania výnimiek z oznamovacej 
povinnosti na účely racionalizácie 
postupov v niektorých prípadoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) V súlade s cieľmi Európskej charty 
základných práv a Dohovoru OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím 
by regulačný rámec mal zabezpečiť, aby 
všetci užívatelia, vrátane užívateľov so 
zdravotným postihnutím, osôb staršieho 
veku a užívateľov s osobitnými sociálnymi 
potrebami, mali prístup k veľmi kvalitným
prístupným a cenovo dostupným službám. 
Článok 22 deklarácie pripojenej k 
záverečnému aktu z Amsterdamu 
ustanovuje, že inštitúcie Spoločenstva 
zohľadňujú pri vypracúvaní opatrení podľa 
článku 95 Zmluvy potreby osôb so 

(15) V súlade s cieľmi Európskej charty 
základných práv a Dohovoru OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím 
by regulačný rámec mal zabezpečiť, aby 
všetci užívatelia, vrátane užívateľov so 
zdravotným postihnutím, osôb staršieho 
veku a užívateľov s osobitnými sociálnymi 
potrebami, mali jednoduchý prístup 
k službám elektronických komunikácií. 
Článok 22 deklarácie pripojenej k 
záverečnému aktu z Amsterdamu 
ustanovuje, že inštitúcie Spoločenstva 
zohľadňujú pri vypracúvaní opatrení podľa 
článku 95 Zmluvy potreby osôb so 



PA\719168SK.doc 9/37 PE404.823v01-00

SK

zdravotným postihnutím. zdravotným postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Štátne hranice sú v čoraz väčšej miere 
irelevantné pri určovaní optimálneho 
využívania rádiového frekvenčného 
spektra. Rozkúskovanosť riadenia prístupu 
k právam na spektrum obmedzuje 
investície a inovácie a nedovoľuje
prevádzkovateľom a výrobcom zariadení 
využívať úspory z rozsahu, čo prekáža 
rozvoju vnútorného trhu pre siete a služby 
elektronických komunikácií využívajúcich 
rádiové frekvenčné spektrum.

(19) Štátne hranice sú v čoraz väčšej miere 
irelevantné pri určovaní optimálneho 
využívania rádiového frekvenčného 
spektra. Rozkúskovanosť riadenia prístupu 
k právam na spektrum obmedzuje 
investície a inovácie a nemôže
prevádzkovateľom a výrobcom zariadení 
dovoliť využívať úspory z rozsahu, čo 
prekáža rozvoju vnútorného trhu pre siete a 
služby elektronických komunikácií 
využívajúcich rádiové frekvenčné
spektrum.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek 
týkajúcich sa podpory kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a plurality médií, 
pokiaľ sa tým nenarúša zásada krajiny 
pôvodu.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(26) Vzhľadom na vplyv výnimiek na 
vývoj vnútorného trhu elektronických 
služieb môže Komisia mať možnosť na 
základe dohody s NRA harmonizovať 
rozsah a povahu všetkých výnimiek zo 
zásad neutrality technológií a neutrality 
služieb, ktoré nie sú výnimkami 
zameranými na zaistenie podpory kultúrnej 
a jazykovej rozmanitosti a plurality médií, 
so zreteľom na harmonizované technické 
podmienky týkajúce sa dostupnosti a 
efektívneho využívania rádiových 
frekvencií podľa rozhodnutia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 
7. marca 2002 o regulačnom rámci pre 
politiku rádiového frekvenčného spektra 
v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o 
rádiovom frekvenčnom spektre).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Na účely vnútorného trhu 
elektronických komunikačných služieb 
bude možno takisto potrebné harmonizovať 
na úrovni Spoločenstva identifikáciu 
obchodovateľných frekvenčných pásem, 
podmienky obchodovateľnosti alebo 

(27) Na účely vnútorného trhu 
elektronických komunikačných služieb 
bude možno takisto potrebné harmonizovať 
na úrovni Spoločenstva identifikáciu 
obchodovateľných frekvenčných pásem, 
podmienky obchodovateľnosti alebo 
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prechodu k obchodovateľným právam 
v konkrétnych pásmach, minimálny formát 
obchodovateľných práv, požiadavky na 
zaistenie centrálnej dostupnosti, 
prístupnosti a spoľahlivosti informácií 
potrebných pre obchodovane so spektrom a 
požiadaviek na ochranu hospodárskej 
súťaže a zabránenie nadmernej rezervácii 
frekvenčného spektra. Komisii by sa preto
mali udeliť právomoci prijímať k tejto 
harmonizácii vykonávacie opatrenia. V 
týchto vykonávacích opatreniach by sa 
malo náležite zohľadniť, či jednotlivé 
obmedzenia vlastníckych práv tretích osôb 
boli udelené na komerčnom či 
nekomerčnom základe.

prechodu k obchodovateľným právam 
v konkrétnych pásmach, minimálny formát 
obchodovateľných práv, požiadavky na 
zaistenie centrálnej dostupnosti, 
prístupnosti a spoľahlivosti informácií 
potrebných pre obchodovane so spektrom a 
požiadaviek na ochranu hospodárskej 
súťaže a zabránenie nadmernej rezervácii 
frekvenčného spektra. Komisii sa preto
môžu na základe dohody s NRA udeliť 
právomoci prijímať k tejto harmonizácii 
vykonávacie opatrenia. V týchto 
vykonávacích opatreniach by sa malo 
náležite zohľadniť, či jednotlivé 
obmedzenia vlastníckych práv tretích osôb 
boli udelené na komerčnom či 
nekomerčnom základe. Akejkoľvek 
obchodnej organizácii nútenej uvoľniť 
svoje priradenie frekvenčného spektra by 
sa mala pred skončením príslušného 
povolenia ponúknuť náhrada na základe 
trhovej sadzby alebo rovnocenné 
spektrálne pásmo s primeranými 
nákladmi na premiestnenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Aby sa podporilo fungovanie 
vnútorného trhu a podporil rozvoj 
cezhraničných služieb, mala by sa Komisii
udeliť právomoc prideliť úradu osobitné 
povinnosti v oblasti prideľovania čísel. 
Navyše, aby občania členských štátov, 
vrátane turistov a užívateľov so 
zdravotným postihnutím, mali prístup 
k určitým službám s použitím rovnakých 
rozpoznateľných čísel za podobné ceny vo 
všetkých členských štátoch, mali by sa 

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

štátoch, mali by sa právomoci Komisie 
v oblasti prijímania technických 
vykonávacích opatrení v prípade potreby 
takisto vzťahovať na príslušnú zásadu 
alebo mechanizmus stanovovania taríf.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Spoľahlivé a bezpečné oznamovanie 
informácií prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí je čoraz dôležitejšie 
pre celé hospodárstvo a ako aj spoločnosti 
všeobecne. Zložitosť systému, technické 
poruchy alebo ľudská chyba, havárie alebo 
útoky - to všetko môže mať následky pre 
fungovanie a dostupnosť fyzických 
infraštruktúr, ktoré poskytujú služby 
dôležité pre občanov EÚ, vrátane služieb 
elektronickej verejnej správy (tzv. e-
Government). Vnútroštátne regulačné 
orgány by preto mali zaistiť zachovanie 
integrity a bezpečnosti verejných 
komunikačných sietí. Úrad by mal 
prispievať k zvýšenej úrovni bezpečnosti 
elektronických komunikácií okrem iného 
poskytovaním odborných znalostí a 
poradenstva a podporovaním výmeny 
osvedčených postupov. Úrad i vnútroštátne 
regulačné orgány by mali mať prostriedky 
nevyhnutné na plnenie svojich povinností, 
vrátane právomocí získavať informácie 
postačujúce na to, aby mohli posúdiť 
úroveň bezpečnosti sietí alebo služieb, ako 
aj úplné a spoľahlivé údaje o skutočných 
bezpečnostných mimoriadnych 
udalostiach, ktoré mali významný vplyv na 
prevádzku sietí alebo služieb. Vzhľadom 
na to, že úspešné uplatňovanie adekvátnej 
bezpečnosti nie je jednorazové opatrenie, 
ale nepretržitý proces vykonávania, 
preskúmavania a aktualizácie, 
poskytovatelia elektronických 
komunikačných sietí a služieb by mali mať 
povinnosť prijať opatrenia na zaručenie ich 
integrity a bezpečnosti v súlade s
posúdenými rizikami, pričom by mali 
prihliadať na najnovší stav takých opatrení.

(32) Spoľahlivé a bezpečné oznamovanie 
informácií prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí je čoraz dôležitejšie 
pre celé hospodárstvo a ako aj spoločnosti 
všeobecne. Zložitosť systému, technické 
poruchy alebo ľudská chyba, havárie alebo 
útoky - to všetko môže mať následky pre 
fungovanie a dostupnosť fyzických 
infraštruktúr, ktoré poskytujú služby 
dôležité pre občanov EÚ, vrátane služieb 
elektronickej verejnej správy (tzv. e-
Government). Vnútroštátne regulačné 
orgány by preto mali zabezpečiť
zachovanie integrity a bezpečnosti 
verejných komunikačných sietí. Úrad by 
mal prispievať k zvýšenej úrovni 
bezpečnosti elektronických komunikácií 
okrem iného poskytovaním odborných 
znalostí a poradenstva a podporovaním 
výmeny osvedčených postupov. Úrad i 
vnútroštátne regulačné orgány by mali mať 
prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich 
povinností, vrátane právomocí získavať 
informácie postačujúce na to, aby mohli 
posúdiť úroveň bezpečnosti sietí alebo 
služieb, ako aj úplné a spoľahlivé údaje o 
skutočných bezpečnostných mimoriadnych 
udalostiach, ktoré mali významný vplyv na 
prevádzku sietí alebo služieb. Vzhľadom 
na to, že úspešné uplatňovanie adekvátnej 
bezpečnosti nie je jednorazové opatrenie, 
ale nepretržitý proces vykonávania, 
preskúmavania a aktualizácie, 
poskytovatelia elektronických 
komunikačných sietí a služieb by mali mať 
povinnosť prijať opatrenia na zaručenie ich 
integrity a bezpečnosti primerane voči
posúdeným rizikám, pričom by mali 
prihliadať na najnovší stav takých opatrení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je potrebné dohodnúť sa na 
spoločnom súbore bezpečnostných 
požiadaviek, Komisii by sa mala udeliť 
právomoc prijímať technické vykonávacie 
opatrenia na dosiahnutie adekvátnej úrovne 
bezpečnosti elektronických 
komunikačných sietí a služieb na 
vnútornom trhu. Úrad by mal prispieť k 
zosúladeniu náležitých technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
poskytovaním odborného poradenstva. 
Vnútroštátne regulačné orgány by mali 
mať právomoc vydávať záväzné pokyny 
týkajúce sa technických vykonávacích 
opatrení prijatých na základe rámcovej 
smernice. V záujme vykonávania týchto 
povinností by mali mať právomoc 
prešetrovať a ukladať sankcie v prípadoch 
neplnenia.

(33) Ak je potrebné dohodnúť sa na 
spoločnom súbore bezpečnostných 
požiadaviek, Komisii by sa mohlo po 
dohode s NRA udeliť právomoc prijímať 
technické vykonávacie opatrenia na 
dosiahnutie adekvátnej úrovne bezpečnosti 
elektronických komunikačných sietí a 
služieb na vnútornom trhu. Úrad by mal 
prispieť k zosúladeniu náležitých 
technických a organizačných 
bezpečnostných opatrení poskytovaním 
odborného poradenstva. Vnútroštátne 
regulačné orgány by mali mať právomoc 
vydávať záväzné pokyny týkajúce sa 
technických vykonávacích opatrení 
prijatých na základe rámcovej smernice. V 
záujme vykonávania týchto povinností by 
mali mať právomoc prešetrovať a ukladať 
sankcie v prípadoch neplnenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Aby sa účastníkom trhu dala istota, 
pokiaľ ide podmienky regulácie, je 
potrebné stanoviť lehotu na preskúmavania 
trhu. Analýzu trhu treba vykonávať 
pravidelne a v primeranom a vhodnom 

(36) Aby sa účastníkom trhu dala istota, 
pokiaľ ide podmienky regulácie, je 
potrebné stanoviť lehotu na preskúmavania 
trhu. Analýzu trhu treba vykonávať 
pravidelne a v primeranom a vhodnom 
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časovom rámci. Časový rámec by mal 
zohľadňovať, či sa analýza v prípade 
konkrétneho trhu v prechádzajúcom období 
vykonala a riadne notifikovala. Ak 
vnútroštátny regulačný orgán nevykoná 
analýzu trhu v rámci stanovenej lehoty, 
môže tým ohroziť vnútorný trh a bežné 
konania o porušení predpisov nemusia včas 
priniesť ich želaný účinok. Komisia by 
preto mala byť schopná požiadať úrad, 
aby vykonal úlohy príslušného 
vnútroštátneho regulačného orgánu, najmä 
aby vydal svoje stanovisko obsahujúce 
návrh opatrenia, analýzu relevantného trhu 
a zodpovedajúce povinnosti, ktoré by 
Komisia mohla potom uložiť.

časovom rámci. Časový rámec by mal 
zohľadňovať, či sa analýza v prípade 
konkrétneho trhu v prechádzajúcom období 
vykonala a riadne notifikovala. Ak 
vnútroštátny regulačný orgán nevykoná 
analýzu trhu v rámci stanovenej lehoty, 
môže tým ohroziť vnútorný trh a bežné 
konania o porušení predpisov nemusia včas 
priniesť ich želaný účinok. Komisia by 
preto mohla mať možnosť po dohode s 
NRA požiadať úrad, aby vykonal úlohy 
príslušného vnútroštátneho regulačného 
orgánu, najmä aby vydal svoje stanovisko 
obsahujúce návrh opatrenia, analýzu 
relevantného trhu a zodpovedajúce 
povinnosti, ktoré by Komisia mohla potom 
uložiť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Odstránenie právnych a 
administratívnych prekážok pre všeobecné 
povolenie alebo užívacie práva na 
frekvenčné spektrum alebo čísla s 
európskymi dôsledkami by malo pomôcť 
rozvoju technológií a služieb a prispieť k 
zlepšeniu hospodárskej súťaže. Hoci 
koordinácia technických podmienok pre 
dostupnosť a efektívne využívanie 
rádiového frekvenčného spektra je 
organizovaná na základe rozhodnutia o 
rádiovom frekvenčnom spektre, môže tiež 
byť potrebné, v záujme dosiahnutia cieľov 
vnútorného trhu, koordinovať alebo 
harmonizovať výberové postupy a 
podmienky uplatňované na práva a 
povolenia v niektorých pásmach, na práva 
používať čísla a na všeobecné povolenia. 

(53) Odstránenie právnych a 
administratívnych prekážok pre všeobecné 
povolenie alebo užívacie práva na 
frekvenčné spektrum alebo čísla s 
európskymi dôsledkami by malo pomôcť 
rozvoju technológií a služieb a prispieť k 
zlepšeniu hospodárskej súťaže. Hoci 
koordinácia technických podmienok pre 
dostupnosť a efektívne využívanie 
rádiového frekvenčného spektra je 
organizovaná na základe rozhodnutia o 
rádiovom frekvenčnom spektre, môže tiež 
byť potrebné, v záujme dosiahnutia cieľov 
vnútorného trhu, koordinovať alebo 
harmonizovať výberové postupy a 
podmienky uplatňované na práva a 
povolenia v niektorých pásmach, na práva 
používať čísla a na všeobecné povolenia. 
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To sa vzťahuje predovšetkým na 
elektronické komunikačné služby, ktoré už 
svojou povahou majú rozmer vnútorného 
trhu alebo cezhraničný potenciál, ako sú 
družicové služby, ktorých rozvoj by bol 
brzdený nesúladom v rozdeľovaní spektra 
medzi členské štáty. Komisia, za pomoci 
Výboru pre komunikácie a s maximálnym 
prihliadnutím na stanovisko úradu, by 
preto mala byť schopná prijať technické 
vykonávacie opatrenia na dosiahnutie 
takých cieľov. Vykonávacie opatrenia 
prijaté Komisiou môžu vyžadovať od 
členských štátov, aby sprístupnili práva na 
využívanie spektra a/alebo čísel na celom 
svojom území a v prípade potreby aby 
zrušili všetky ostatné existujúce 
vnútroštátne užívacie práva. V takých 
prípadoch by členské štáty nemali v rámci
vnútroštátnych postupov udeliť žiadne 
nové právo využívať relevantné spektrálne 
pásmo alebo rozsah čísel.

To sa vzťahuje predovšetkým na 
elektronické komunikačné služby, ktoré už 
svojou povahou majú rozmer vnútorného 
trhu alebo cezhraničný potenciál, ako sú 
družicové služby, ktorých rozvoj by bol 
brzdený nesúladom v rozdeľovaní spektra 
medzi členské štáty a medzi EÚ a tretie 
krajiny, pričom sa zohľadnia rozhodnutia 
medzinárodných organizácií týkajúce sa 
správy rádiového frekvenčného spektra, 
napr. Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie a Európskej konferencie poštových 
a telekomunikačných služieb. Komisia, za 
pomoci Výboru pre komunikácie a s 
maximálnym prihliadnutím na stanovisko 
úradu, by preto mala byť schopná prijať 
technické vykonávacie opatrenia na 
dosiahnutie takých cieľov. Vykonávacie 
opatrenia prijaté Komisiou môžu 
vyžadovať od členských štátov, aby 
sprístupnili práva na využívanie spektra 
a/alebo čísel na celom svojom území a v 
prípade potreby aby zrušili všetky ostatné 
existujúce vnútroštátne užívacie práva. V 
takých prípadoch by členské štáty nemali v 
rámci vnútroštátnych postupov udeliť 
žiadne nové právo využívať relevantné 
spektrálne pásmo alebo rozsah čísel.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Touto smernicou sa vytvára 
harmonizovaný rámec na reguláciu služieb 
elektronických komunikačných služieb, 
elektronických komunikačných sietí, 
pridružených zariadení a pridružených 
služieb a určitých aspektov koncových 

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

regulačných orgánov a zriaďuje sa sústava 
postupov na zabezpečenie 
harmonizovaného uplatňovania 
regulačného rámca v celom Spoločenstve.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2 - písmeno e
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 2 - písmeno s

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 5
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
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 

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 
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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. 
Národný riadiaci orgán uvedie dôvody, 
ktoré oprávňujú jeho žiadosť o informácie.

tejto smernice a osobitných smerníc alebo s 
rozhodnutiami prijatými podľa týchto 
smerníc. Tieto podniky musia takéto 
informácie poskytnúť na požiadanie a bez 
zbytočného odkladu, v lehote a s takou 
úrovňou podrobností, aké vyžaduje 
vnútroštátny regulačný orgán. Informácie 
požadované vnútroštátnym regulačným 
orgánom musia byť primerané plneniu 
danej úlohy. Národný regulačný orgán 
uvedie dôvody, ktoré oprávňujú jeho 
žiadosť o informácie a ktoré sú v súlade s 
právnymi predpismi Spoločenstva 
a medzinárodnými právnymi predpismi 
v oblasti obchodného tajomstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty nekladú podmienky 
týkajúce sa poskytovania elektronických 
komunikačných služieb z iného členského 
štátu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 6
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 7 - odsek 5



PA\719168SK.doc 19/37 PE404.823v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

6. Do troch mesiacov potom, čo Komisia 
vydá v súlade s odsekom 5 odporúčanie 
vnútroštátnemu regulačnému orgánu, aby 
vzal späť navrhované opatrenie, 
vnútroštátny regulačný orgán navrhované 
opatrenie môže zmeniť a doplniť alebo 
vziať späť. V prípade zmeny a doplnenia 
navrhovaného opatrenia vnútroštátny 
regulačný orgán usporiada verejnú 
konzultáciu v súlade s postupom uvedeným 
v článku 6 a znovu notifikuje Komisii 
zmenený a doplnený návrh opatrenia v 
súlade s ustanoveniami odseku 3.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 6
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 7 - odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Opatrenia uvedené v odseku 1, 
navrhnuté na zmenu a doplnenie iných 
než podstatných prvkov tejto smernice sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou, uvedeným v článku 22 ods. 3. 

vypúšťa sa
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Komisia môže v naliehavých 
odôvodnených prípadoch použiť skrátené 
konanie v súlade s článkom 22 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8 - písmeno b
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 8 - odsek 2 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 8 - písmeno d
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 8 - odsek 4 - písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) riešia potreby osobitných sociálnych 
skupín, najmä užívateľov so zdravotným 
postihnutím, starších užívateľov a 
užívateľov s osobitnými sociálnymi 
potrebami;“

e) sa zaoberajú potrebami osobitných 
sociálnych skupín, najmä zdravotne 
postihnutých užívateľov;
starších užívateľov a užívateľov s 
osobitnými sociálnymi potrebami bez 
ohľadu na výšku nákladov;

Or. en



PE404.823v01-00 22/37 PA\719168SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 9
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 9 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia účinnú správu 
rádiových frekvencií pre elektronické 
komunikačné služby na svojom území v 
súlade s článkom 8. Zabezpečia, aby sa pri 
priradení a pridelení takýchto rádiových 
frekvencií vnútroštátnymi regulačnými 
orgánmi vychádzalo z objektívnych, 
transparentných, nediskriminačných a 
primeraných kritérií.

1. Členské štáty zabezpečia účinnú správu 
rádiových frekvencií pre elektronické 
komunikačné služby na svojom území v 
súlade s článkom 8. Zabezpečia, aby sa pri 
priradení a pridelení takýchto rádiových 
frekvencií vnútroštátnymi regulačnými 
orgánmi vychádzalo z objektívnych, 
transparentných, nediskriminačných a 
primeraných kritérií a aby priradenie 
a pridelenie rádiového frekvenčného 
spektra vnútroštátnymi regulačnými 
orgánmi zabezpečilo účinnú hospodársku 
súťaž a zohľadnilo príslušné národné 
plány frekvencií a predchádzajúce 
rozhodnutia medzinárodných organizácií 
súvisiace so správou rádiového 
frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 9
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 9 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty propagujú harmonizáciu 
používania rádiových frekvencií v celom 
Spoločenstve v zhode s potrebou 
zabezpečiť ich účinné a efektívne 
využívanie v súlade s rozhodnutím č. 
676/2002/ES (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre).

2. Členské štáty propagujú harmonizáciu 
používania rádiových frekvencií, pokiaľ je 
to možné, v celom Spoločenstve v zhode s 
potrebou zabezpečiť ich účinné a efektívne 
využívanie v súlade s rozhodnutím č. 
676/2002/ES (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre) a zohľadnia pritom 
príslušné národné plány frekvencie 
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a predchádzajúce rozhodnutia 
medzinárodných organizácií týkajúce sa 
správy rádiového frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 9
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 9 - odsek 3 - písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) zabráni deformáciám hospodárskej 
súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 10
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 9c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9c. V snahe prispieť k rozvoju 
vnútorného trhu a v dosiahnuť 
dodržiavanie zásad tohto článku Komisia 
môže prijať zodpovedajúce vykonávacie 
opatrenia, ktorých cieľom je:

9c. V snahe prispieť k rozvoju 
vnútorného trhu a v dosiahnuť 
dodržiavanie zásad tohto článku môže 
Komisia po dohode s NRA odporučiť 
prijatie zodpovedajúcich vykonávacích 
opatrení, ktorých cieľom je:

a) harmonizovať identifikáciu pásiem, pri a) harmonizovať identifikáciu pásiem, pri 
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ktorých si môžu podniky medzi sebou 
užívacie práva prevádzať alebo prenajímať;

ktorých si môžu podniky medzi sebou 
užívacie práva prevádzať alebo prenajímať;

b) harmonizovať podmienky spojené s 
týmito právami a podmienky, postupy, 
limity, obmedzenia, zrušenia a prechodné 
pravidlá platné pre takéto prevody alebo 
prenájmy;

b) harmonizovať podmienky spojené s 
týmito právami a podmienky, postupy, 
limity, obmedzenia, zrušenia a prechodné 
pravidlá platné pre takéto prevody alebo 
prenájmy;

c) harmonizovať osobitné opatrenia na 
zabezpečenie spravodlivej hospodárskej 
súťaže pri prevode individuálnych práv;

c) harmonizovať osobitné opatrenia na 
zabezpečenie spravodlivej hospodárskej 
súťaže pri prevode individuálnych práv;

d) stanoviť výnimku zo zásady neutrality 
technológie nebo neutrality služieb a 
harmonizovať rozsah a povahu všetkých 
výnimiek z týchto zásad v súlade 
s článkom 9 ods. 3 a 4, ktoré nie sú 
výnimkami zameranými na zabezpečenie 
podpory kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti a plurality médií.

d) stanoviť výnimku zo zásady neutrality 
technológie nebo neutrality služieb a 
harmonizovať rozsah a povahu všetkých 
výnimiek z týchto zásad. Všetky výnimky 
sú v súlade s článkom 9 ods. 3 a 4. 

Tieto opatrenia navrhnuté na zmenu a 
doplnenie iných než podstatných prvkov 
tejto smernice sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 22 ods. 3. Komisia 
môže v naliehavých odôvodnených 
prípadoch použiť skrátené konanie v súlade 
s článkom 22 ods. 4. Pri vykonávaní 
ustanovení tohto odseku môže Komisii 
pomáhať úrad v súlade s článkom 10 
nariadenia […/ES].

Tieto opatrenia navrhnuté na zmenu a 
doplnenie iných než podstatných prvkov 
tejto smernice sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 22 ods. 3. Komisia 
môže v naliehavých odôvodnených 
prípadoch použiť skrátené konanie v súlade 
s článkom 22 ods. 4. Pri vykonávaní 
ustanovení tohto odseku môže Komisii 
pomáhať úrad v súlade s článkom 10 
nariadenia […/ES].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 11 - písmeno a
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 10 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty podporujú harmonizáciu 
pri prideľovaní čísel v rámci Spoločenstva, 
ak to prispieva k fungovaniu vnútorného 
trhu alebo sa tým podporuje rozvoj 

2. Členské štáty podporujú harmonizáciu 
pri prideľovaní čísel v rámci Spoločenstva, 
ak to prispieva k fungovaniu vnútorného 
trhu alebo sa tým podporuje rozvoj 
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celoeurópskych služieb. Komisia môže 
prijať v tejto veci zodpovedajúce 
technické vykonávacie opatrenia, ktoré 
môžu zahŕňať stanovenie zásad určovania 
taríf pre osobitné čísla alebo číselne 
rozsahy. Vykonávacími opatreniami sa 
úradu môžu udeliť osobitné 
zodpovednosti pri uplatňovaní týchto 
opatrení.

celoeurópskych služieb. Komisia môže na 
základe dohody s NRA odporučiť prijatie 
náležitých technických vykonávacích 
opatrení v tejto veci.

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 13
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 12 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak má podnik poskytujúci elektronické 
komunikačné siete podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov právo inštalovať 
zariadenia na verejnom alebo súkromnom 
majetku, nad ním alebo pod ním, alebo 
môže využiť výhody postupu vyvlastnenia 
alebo využívania majetku, vnútroštátne 
regulačné orgány môžu uložiť spoločné 
využívanie takýchto zariadení alebo 
majetku, vrátane vstupu do budov, 
stožiarov, antén, káblovodov, kontrolných 
otvorov a pouličných rozvodných skríň.

1. Ak má podnik poskytujúci elektronické 
komunikačné siete podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov právo inštalovať 
zariadenia na verejnom alebo súkromnom 
majetku, nad ním alebo pod ním, alebo 
môže využiť výhody postupu vyvlastnenia 
alebo využívania majetku, vnútroštátne 
regulačné orgány môžu uložiť spoločné 
využívanie takýchto zariadení alebo 
majetku vrátane vstupu do budov, 
stožiarov, antén, káblovodov, kontrolných 
otvorov a pouličných rozvodných skríň, 
pod podmienkou, že držitelia týchto práv 
dostanú náležitú a primeranú náhradu za 
spravodlivé trhové ceny.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 13
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 12 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu požadovať, aby 
držitelia práv uvedení v odseku 1 spoločne 
využívali zariadenia alebo majetok 
(vrátane fyzického spoločného 
umiestnenia), alebo môžu prijať opatrenia
na uľahčenie koordinácie verejných prác s 
cieľom chrániť životné prostredie, zdravie 
ľudí, verejnú bezpečnosť alebo splniť ciele 
územného plánovania, až po uplynutí 
primeranej lehoty na verejnú konzultáciu, 
počas ktorej musia dostať všetky 
zainteresované strany príležitosť vyjadriť 
svoje stanoviská. Takéto režimy 
spoločného využívania alebo koordinácie 
môžu zahŕňať pravidlá na rozdelenie 
nákladov na spoločné využívanie 
zariadenia alebo majetku.

2. Členské štáty môžu požadovať, aby 
držitelia práv uvedení v odseku 1 spoločne 
využívali zariadenia alebo majetok 
(vrátane fyzického spoločného 
umiestnenia), alebo môžu prijať opatrenia 
na uľahčenie koordinácie verejných prác s 
cieľom chrániť životné prostredie, zdravie 
ľudí, verejnú bezpečnosť alebo splniť ciele 
územného plánovania, až po uplynutí 
primeranej lehoty na verejnú konzultáciu, 
počas ktorej musia priamo zúčastnené 
strany dostať príležitosť vyjadriť svoje 
stanoviská. Takéto režimy spoločného 
využívania alebo koordinácie môžu 
zahŕňať pravidlá na rozdelenie nákladov na 
spoločné využívanie zariadenia alebo 
majetku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 14
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 13a - odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 
ktoré poskytujú verejné komunikačné siete 
alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, informovali 
vnútroštátny regulačný orgán o každom
narušení bezpečnosti alebo integrity, ktoré 
malo významný vplyv na fungovanie sietí 
alebo služieb.

3. Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 
ktoré poskytujú verejné komunikačné siete 
alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, informovali 
vnútroštátny regulačný orgán o vážnom
narušení bezpečnosti alebo integrity, ktoré 
malo významný vplyv na fungovanie sietí 
alebo služieb.

Dotknutý vnútroštátny regulačný orgán 
prípadne informuje vnútroštátne regulačné 
orgány v ostatných členských štátov a úrad. 
Ak je vo verejnom záujme prípad 
narušenia zverejniť, vnútroštátny regulačný 
orgán môže o tom informovať verejnosť.

Dotknutý vnútroštátny regulačný orgán 
prípadne informuje vnútroštátne regulačné 
orgány v ostatných členských štátov a úrad. 
Ak je vo verejnom záujme prípad 
narušenia zverejniť, vnútroštátny regulačný 
orgán môže o tom informovať verejnosť po 
konzultácii s podnikom.

Vnútroštátny regulačný orgán každé tri 
mesiace predkladá Komisii súhrnnú správu 
o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom.

Vnútroštátny regulačný orgán každé tri 
mesiace predkladá Komisii súhrnnú správu 
o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré 
urobil v súlade s týmto odsekom. NRA 
určí vymedzenie pojmu „vážne narušenie“ 
po konzultácii s poskytovateľmi 
elektronických komunikačných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 14
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 13a - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia, zohľadňujúc v najvyššej 
miere stanovisko úradu vydané v súlade s 
článkom 4 ods. 3 písm. b) nariadenia 
[…./ES], môže prijať zodpovedajúce 
technické vykonávacie opatrenia na účely 
harmonizácie opatrení uvedených v 
odsekoch 1, 2, a 3 vrátane opatrení 
vymedzujúcich okolnosti, formát a 

vypúšťa sa
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postupy uplatňované na požiadavky 
notifikácie. Tieto vykonávacie opatrenia 
navrhnuté na zmenu a doplnenie iných 
než podstatných prvkov tejto smernice sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou, uvedeným v článku 22 ods. 3.
 Komisia môže v naliehavých 
odôvodnených prípadoch použiť skrátené 
konanie v súlade s článkom 22 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 16 - písmeno d
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 15 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia môže prijať rozhodnutie, ktoré 
identifikuje nadnárodné trhy, pričom v 
najvyššej miere zohľadní stanovisko 
úradu predložené v súlade s článkom 7 
nariadenia […./ES].

4. Komisia môže po konzultácii s 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi
prijať rozhodnutie, ktoré identifikuje 
nadnárodné trhy.

Toto rozhodnutie navrhnuté na zmenu a 
doplnenie iných než podstatných prvkov 
tejto smernice sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 22 ods. 3. Komisia 
môže v naliehavých odôvodnených 
prípadoch použiť skrátené konanie v 
súlade s článkom 22 ods. 4.

Toto rozhodnutie navrhnuté na zmenu a 
doplnenie iných než podstatných prvkov 
tejto smernice sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 22 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 17 - písmeno c
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 16 - odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Ak vnútroštátny regulačný orgán 
nedokončil svoju analýzu relevantného 
trhu identifikovaného v odporúčaní v 
lehote stanovenej v článku 16 ods. 6, 
Komisia môže požiadať úrad aby vydal 
stanovisko, vrátane návrhu opatrenia, 
analýzy osobitného trhu a osobitných 
povinností, ktoré majú byť uložené. Úrad 
uskutoční verejné konzultácie o príslušnom 
návrhu opatrenia.

7. Ak vnútroštátny regulačný orgán 
nedokončil svoju analýzu relevantného 
trhu identifikovaného v odporúčaní v 
lehote stanovenej v článku 16 ods. 6, 
Komisia môže požiadať úrad aby vydal 
stanovisko, vrátane návrhu opatrenia, 
analýzy osobitného trhu a osobitných 
povinností, ktoré majú byť uložené. Úrad 
uskutoční verejné konzultácie o príslušnom 
návrhu opatrenia.

Komisia, pri najvyššom zohľadnení 
stanoviska úradu vydaného v súlade s 
článkom 6 nariadenia […./ES], môže 
prijať rozhodnutie vyžadujúce od 
vnútroštátneho regulačného orgánu, aby
označil určité podniky za subjekty, ktoré 
majú značnú trhovú silu, a uložil takto 
označeným podnikom osobitné povinnosti 
podľa článkov 8, 9 až 13a smernice 
2002/19/ES (prístupová 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, pri najvyššom zohľadnení 
stanoviska úradu vydaného v súlade s 
článkom 6 nariadenia […./ES], môže 
odporučiť, aby vnútroštátny regulačný 
orgán označil určité podniky za subjekty, 
ktoré majú značnú trhovú silu, a uložil 
takto označeným podnikom osobitné 
povinnosti podľa článkov 8, 9 až 13a 
smernice 2002/19/ES (prístupová 
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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 20
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 19 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 
tejto smernice a články 6 a 8 smernice 
2002/20/ES (smernica o povolení), a ak 
zistí Komisia, že rozdielne vykonávanie 
regulačných úloh uvedených v tejto 
smernici a v osobitných smerniciach zo 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 
tejto smernice a články 6 a 8 smernice 
2002/20/ES (smernica o povolení), a ak 
zistí Komisia, že rozdielne vykonávanie 
regulačných úloh uvedených v tejto 
smernici a v osobitných smerniciach zo 
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strany vnútroštátnych regulačných orgánov 
môže vytvárať prekážku pre jednotný trh, 
môže Komisia vydať odporúčanie alebo 
rozhodnutie o harmonizovanom 
uplatňovaní ustanovení tejto smernice a 
osobitných smerníc v snahe podporiť 
plnenie cieľov stanovených článkom 8, 
pričom v najvyššej miere zohľadní 
prípadné stanovisko úradu.

strany vnútroštátnych regulačných orgánov 
môže vytvárať prekážku pre jednotný trh, 
môže Komisia vydať odporúčanie o 
harmonizovanom uplatňovaní ustanovení 
tejto smernice a osobitných smerníc v 
snahe podporiť plnenie cieľov stanovených 
článkom 8, pričom v najvyššej miere 
zohľadní prípadné stanovisko úradu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 20
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 19 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 20
Smernica č. 2002/21/ES (rámcová smernica)
Článok 19 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Opatrenia prijaté podľa odseku 1 môžu 
zahŕňať identifikáciu harmonizovaného 
alebo koordinovaného postupu na 

vypúšťa sa
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riešenie týchto otázok:
a) jednotné vykonávanie regulačných 
postupov, vrátane regulačného 
zaobchádzania s novými službami,
b) otázky spojené s prideľovaním čísel, 
pomenovaním a určovaním adries, 
vrátane číselných rozsahov, prenosnosti 
čísel a identifikačných údajov, systému 
prepočtu čísla a prekladu adries a 
prístupu k tiesňovým službám čísla 112;
c) spotrebiteľské otázky vrátane 
prístupnosti koncových užívateľov so 
zdravotným postihnutím k službám a 
zariadeniam elektronických komunikácií,
d) regulačné účtovníctvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 - bod 2
Smernica č. 2002/19/ES (prístupová smernica)
Článok 4 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia verejných 
komunikačných sietí majú právo a, ak ich o 
to požiadajú iné podniky, ktoré sú na to 
oprávnené v súlade s článkom 4 smernice 
2002/20/ES (smernica o povolení), 
povinnosť dohodnúť prepojenie medzi 
týmito podnikmi na účely poskytovania 
verejne dostupných komunikačných 
služieb, aby sa zabezpečilo poskytovanie a 
interoperabilita služieb v Spoločenstve. 
Prevádzkovatelia ponúknu prístup a 
prepojenie inými podnikmi za podmienok 
zhodných s povinnosťami, ktoré uložil 
vnútroštátny regulačný orgán podľa 
článkov 5, 6, 7 a 8.“

1. Prevádzkovatelia verejných 
komunikačných sietí majú právo a, ak ich o 
to požiadajú iné podniky, ktoré sú na to 
oprávnené v súlade s článkom 4 smernice 
2002/20/ES (smernica o povolení), 
povinnosť dohodnúť prepojenie medzi 
týmito podnikmi na účely poskytovania 
verejne dostupných komunikačných 
služieb, aby sa zabezpečilo poskytovanie a 
interoperabilita služieb v Spoločenstve. 
Operátori ponúkajú prístup a prepojenie 
iným podnikom za podmienok zhodných 
so záväzkami uloženými národným 
regulačným orgánom podľa článkov 5, 6, 7 
a 8. Podmienky prepojenia nezavádzajú 
neopodstatnené prekážky 
interoperabilite.“
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 - bod 4
Smernica č. 2002/19/ES (prístupová smernica)
Článok 6 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na základe vývoja technológií a trhu 
môže Komisia prijať vykonávacie 
opatrenia, ktorými zmení a doplní prílohu 
I. Tieto opatrenia navrhnuté na zmenu a 
doplnenie iných než podstatných prvkov 
tejto smernice sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou, 
uvedeným v článku 14 ods. 3. Komisia 
môže v naliehavých odôvodnených
prípadoch použiť skrátené konanie v 
súlade s článkom 14 ods. 4. Pri príprave 
ustanovení uvedených v tomto odseku 
môže Komisii pomáhať Európsky úrad 
pre trh elektronických komunikácií (ďalej 
len „úrad“).“

2. Na základe vývoja technológií a trhu 
môže Komisia po konzultácii s NRA 
odporučiť prijatie vykonávacích opatrení, 
ktorými zmení a doplní prílohu I.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 - bod 8 - písmeno -a (nové)
Smernica č. 2002/19/ES (prístupová smernica)
Článok 12 - odsek1 - písmeno ba (nové) -

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-a) v odseku 1 sa vkladá tento bod:
ba) uzavrieť dohody o spoločnej sieti pre 
rádiový prístup, ktoré sa budú vzťahovať 
na vzdialené a/alebo neziskové oblasti, 
aby sa ponúkol a poskytol prístup 
väčšiemu počtu služieb na celom území 
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každého členského štátu v prospech 
spotrebiteľov a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 - bod 9
Smernica č. 2002/19/ES (prístupová smernica)
Článok 13a - odsek 2 - úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak vnútroštátny regulačný orgán plánuje 
uložiť povinnosť oddelenia funkcií, 
predloží Komisii žiadosť, ktorá obsahuje:

2. Ak vnútroštátny regulačný orgán plánuje 
uložiť povinnosť oddelenia funkcií, 
oznámi to Komisii vrátane:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 - bod 1
Smernica č. 2002/20/ES (smernica o povolení)
Článok 2 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

'2. Uplatňuje sa takisto to vymedzenie 
pojmu:

‘2. Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia 
pojmov:

„všeobecné povolenie“ znamená právny 
rámec ustanovený členským štátom v 
súlade s touto smernicou, na základe 
ktorého sa zaručujú práva na poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí alebo 
služieb a ukladajú sa osobitné povinnosti, 
ktoré sa môžu uplatňovať na všetky alebo 
na konkrétne druhy elektronických 
komunikačných sietí a služieb.“

„všeobecné povolenie“ znamená právny 
rámec ustanovený členským štátom v 
súlade s touto smernicou, na základe 
ktorého sa zaručujú práva na poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí alebo 
služieb a ukladajú sa osobitné povinnosti, 
ktoré sa môžu uplatňovať na všetky alebo 
na konkrétne druhy elektronických 
komunikačných sietí a služieb.“

„globálne telekomunikačné služby“ 
znamenajú služby spravovania 
prevádzkových údajov a hlasové služby 
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poskytované viacnárodným spoločnostiam
so sídlami v rozličných krajinách a často 
na rozličných kontinentoch.  Ide 
o vyslovene cezhraničné služby v rámci 
Európy, t. j. o celoeurópske služby.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 - bod 2a (nový)
Smernica č. 2002/20/ES (smernica o povolení)
Článok 3 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:
3a Na nové globálne telekomunikačné 
služby sa vzťahuje iba zjednodušený 
oznamovací postup s osobitnou 
registráciou činnosti elektronických 
komunikačných služieb ako „globálnych 
telekomunikačných služieb“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 - bod 3
Smernica č. 2002/20/ES (smernica o povolení)
Článok 5 - odsek 1 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zabránilo vážnemu riziku škodlivého 
rušenia; alebo

a) zabránilo vážnemu riziku škodlivého 
rušenia a deformáciám trhu alebo;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 - bod 3
Smernica č. 2002/20/ES (smernica o povolení)
Článok 5 - odsek 2 - pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby to malo vplyv na kritériá 
vymedzené vopred členskými štátmi, 
pokiaľ ide o udelenie užívacích práv na 
rádiové frekvencie poskytovateľom služieb 
s obsahom rozhlasového alebo televízneho 
vysielania na základe prihliadania na ciele 
všeobecného záujmu v zhode právnymi 
predpismi Spoločenstva, takéto užívacie 
práva sa udeľujú s využitím postupov, 
ktoré sú objektívne, transparentné, 
nediskriminačné a primerané a v prípade 
rádiových frekvencií v súlade s 
ustanoveniami článku 9 smernice 
2002/21/ES (rámcové smernice). Tieto 
postupy sú takisto otvorené, s výnimkou 
prípadov, keď možno preukázať, že 
udelenie individuálnych užívacích práv na 
rádiové frekvencie poskytovateľom služieb 
obsahu rozhlasového alebo televízneho 
vysielania môže byť veľmi dôležité pre 
splnenie konkrétnej povinnosti, ktorú 
členský štát vopred vymedzil ako 
nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov 
všeobecného záujmu v zhode s právnymi 
predpismi Spoločenstva.

Bez toho, aby to malo vplyv na kritériá 
vymedzené vopred členskými štátmi, 
pokiaľ ide o udelenie užívacích práv na 
rádiové frekvencie poskytovateľom služieb 
s obsahom rozhlasového alebo televízneho 
vysielania na základe prihliadania na ciele 
všeobecného záujmu v zhode právnymi 
predpismi Spoločenstva, takéto užívacie 
práva sa udeľujú s využitím postupov, 
ktoré sú objektívne, transparentné, 
nediskriminačné a primerané a v prípade 
rádiových frekvencií v súlade s 
ustanoveniami článku 9 smernice 
2002/21/ES (rámcové smernice). Tieto 
postupy sú takisto otvorené, s výnimkou 
prípadov, keď možno preukázať, že 
udelenie individuálnych užívacích práv na 
rádiové frekvencie poskytovateľom služieb 
obsahu rozhlasového alebo televízneho 
vysielania môže byť veľmi dôležité pre 
splnenie konkrétnej povinnosti, ktorú 
členský štát vopred vymedzil ako 
nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov 
všeobecného záujmu v zhode s právnymi 
predpismi Spoločenstva. Členské štáty 
uverejnia odôvodnenie pre udelenie 
individuálnych užívateľských práv na 
používanie rádiových frekvencií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 - bod 3
Smernica č. 2002/20/ES (smernica o povolení)
Článok 5 - odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty neobmedzia počet 
užívacích práv, ktoré sa majú poskytnúť, s 
výnimkou prípadov, keď je to potrebné na 
zabezpečenie efektívneho využívania 
rádiových frekvencií v súlade s článkom 7.

5. Členské štáty neobmedzia počet 
užívacích práv, ktoré sa majú poskytnúť, s 
výnimkou prípadov, keď je to potrebné na 
zabezpečenie efektívneho využívania 
rádiových frekvencií v súlade s článkom 7. 
Investície do dedičstva vrátane prípadov, 
keď etablovaný podnik zdedil sieť od 
bývalého PTT, pričom by sa mala náležite 
zohľadniť úroveň hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 - bod 5
Smernica č. 2002/20/ES (smernica o povolení)
Článok 6a - odsek 1 - úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V záujme dosiahnutia cieľov 
stanovených v článku 1 a bez toho, aby bol 
dotknutý článok 5 ods. 2 tejto smernice, 
môže Komisia prijať vykonávacie 
opatrenia:

1. V záujme dosiahnutia cieľov 
stanovených v článku 1 a bez toho, aby bol 
dotknutý článok 5 ods. 2 tejto smernice, 
môže Komisia odporučiť po konzultácii 
s NRA prijatie vykonávacích opatrení:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 - bod
Smernica č. 2002/20/ES (smernica o povolení)
Článok 6b - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijme opatrenie na výber 
podniku(-ov), ktorému (-ým) pre ktoré sa 
vydajú individuálne užívacie práva rádiové 

2. Komisia môže po konzultácii s NRA 
odporučiť prijatie opatrení na výber 
podniku(-ov), ktorému (-ým) pre ktoré sa 
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frekvencie alebo čísla, pričom v najvyššej 
miere zohľadní stanovisko úradu. V 
opatrení sa presne uvedie čas, v rámci 
ktorého vnútroštátne regulačné orgány 
udelia tieto užívacie práva. Komisia 
pritom koná v súlade s postupom 
uvedeným v článku 14a ods. 2.“

vydajú individuálne užívacie práva rádiové 
frekvencie alebo čísla, pričom v najvyššej 
miere zohľadní stanovisko úradu.

Or. en
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