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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený 
a doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa 
časti prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom.
Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie 
verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií 
v Spoločenstve
(KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0762),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0452/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra 
v Európskom spoločenstve (ďalej len 
„rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom 
spektre) umožňuje Komisii prijímať 
technické vykonávacie opatrenia na 
zabezpečenie harmonizovaných 
podmienok pre dostupnosť a efektívne 
využívanie pásma rádiového frekvenčného 

vypúšťa sa
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spektra.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustil sa odkaz na rozhodnutie 676/2002/ES o rádiovom frekvenčnom spektre, keďže jeho 
uplatňovanie by spôsobilo zmeny súčasnej smernice bez toho, aby Európsky parlament mohol 
účinne vykonať svoju kontrolnú právomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Na základe požiadavky Komisie vydala 
Európska konferencia poštových 
a telekomunikačných správ (ďalej len 
„CEPT“) technické správy, v ktorých sa 
preukázalo, že UMTS môže existovať 
spolu s GSM v pásme 900 MHz vrátane 
tzv. rozšíreného pásma (880 – 890 MHz 
a 925 – 935 MHz). Pásma 880 – 915 MHz 
a 925 – 960 MHz by mali byť preto 
otvorené pre UMTS, teda pre systém, ktorý 
môže koexistovať s GSM, ako aj pre iné 
systémy, pokiaľ bude možné preukázať, 
že môžu koexistovať s GSM podľa 
postupu v rozhodnutí o rádiovom 
frekvenčnom spektre pre prijímanie 
harmonizovaných podmienok pre 
dostupnosť a efektívne využívanie 
rádiového frekvenčného spektra.

(8) Na základe požiadavky Komisie vydala 
Európska konferencia poštových 
a telekomunikačných správ (ďalej len 
„CEPT“) technické správy, v ktorých sa 
preukázalo, že UMTS môže existovať 
spolu s GSM v pásme 900 MHz vrátane 
tzv. rozšíreného pásma (880 – 890 MHz 
a 925 – 935 MHz). Pásma 880 – 915 MHz 
a 925 – 960 MHz by mali byť preto 
otvorené pre UMTS, teda pre systém, ktorý 
môže koexistovať s GSM.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre sa vypustil v súlade 
s predchádzajúcim pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Mala by sa zvýšiť pružnosť riadenia 
frekvenčného spektra a zlepšiť prístup 
k frekvenčnému spektru, čo by prispelo 
k cieľom vnútorného trhu 
s elektronickými komunikáciami. Preto by 
sa na poskytovanie ďalších 
celoeurópskych služieb malo otvoriť 900 
MHz pásmo aj pre ostatné systémy, hneď 
ako sa preukáže, že môžu koexistovať so 
systémami GSM.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie otvoriť 900 MHz pásmo pre ďalšie technológie a služby kompatibilné 
so súčasným využívaním tohto pásma pomôžu zabezpečiť účinnejšie a pružnejšie riadenie 
týchto frekvencií, výsledkom čoho bude väčší počet lepších komunikačných služieb pre 
občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9b) Pridelenie frekvenčného spektra 
konkrétnym technológiám alebo službám 
je výnimkou zo zásad neutrality 
technológií a neutrality služieb 
a zmenšuje slobodu výberu poskytovaných 
služieb alebo použitých technológií, 
akýkoľvek návrh harmonizácie 
prideľovania 900 MHz pásma rádiového 
frekvenčného spektra pre pozemné 
systémy iné ako GSM a UMTS by mal byť 
transparentný a mal by podliehať 
kontrole Európskeho parlamentu.
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Or. en

Odôvodnenie

Regulačný rámec o elektronických komunikáciách stanovuje zásady neutrality technológií 
a neutrality služieb. Akákoľvek odchýlka od týchto zásad, ako v prípade harmonizácie 
určitých pásiem pre konkrétne služby a technológie, musí byť úplne transparentná a musí 
podliehať parlamentnej kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9c) Opatrenia potrebné na vykonanie 
tejto smernice by sa mali prijať v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES 
z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy na výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu.

Or. en

Odôvodnenie

Na prijatie harmonizačných opatrení zameraných na sprístupnenie 900 MHz pásma pre nové 
služby a technológie sa navrhuje použiť komitologický postup v súlade s rozhodnutím 
1999/468/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9d) Komisia by mala byť oprávnená 
najmä na prijatie vykonávacích opatrení 
týkajúcich sa harmonizácie pásiem 
s ostatnými pozemnými systémami. Keďže 
tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť 
a ich cieľom je doplniť túto smernicu 
pridaním nových nepodstatných prvkov, 
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musia sa prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou ustanoveným 
v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Komitologický postup, ktorý sa použije na rozhodnutia o harmonizácii, by mal byť 
regulačným postupom s kontrolou, keďže tieto opatrenia majú všeobecnú povahu a pridávajú 
do smernice nové prvky, a toto je jediný postup, ktorý zaručuje účinnú parlamentnú kontrolu 
rozhodnutí Komisie v oblasti, v ktorej má Komisia široké pole pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica č. 87/372/EHS
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty sprístupnia pásma 
rádiového frekvenčného spektra 880 – 915 
MHz a 925 – 960 MHz pre systémy GSM 
a systémy UMTS, ako aj pre iné pozemné 
systémy schopné poskytovať služby 
elektronickej komunikácie, ktoré môžu 
existovať spolu so systémami GSM, 
v súlade s technickými vykonávacími 
opatreniami prijatými podľa smernice 
676/2002/ES.

1. Členské štáty sprístupnia pásma 
rádiového frekvenčného spektra 880 – 915 
MHz a 925 – 960 MHz pre systémy GSM 
a systémy UMTS.

Or. en

Odôvodnenie

Rozlišuje sa medzi špecifickým cieľom tejto smernice (sprístupnenie 900 MHz pásma pre 
technológie UMTS) a medzi odsekom 1a, dodatočným cieľom, ktorý robí tento právny nástroj 
dostatočne pružným, aby umožňoval nové spôsoby využitia v budúcnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica č. 87/372/EHS
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty môžu sprístupniť aj 880-
890 MHz and 925-935 MHz pásma 
rádiového frekvenčného spektra pre iné 
pozemné systémy schopné poskytovať 
elektronické komunikačné služby, ak 
môžu koexistovať so systémami GSM.

Or. en

Odôvodnenie

Rozlišuje sa medzi špecifickým cieľom tejto smernice (sprístupnenie 900 MHz pásma pre 
technológie UMTS) a medzi odsekom 1a, dodatočným cieľom, ktorý robí tento právny nástroj 
dostatočne pružným, aby umožňoval nové spôsoby využitia v budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica č. 87/372/EHS
Článok 1 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Na účely harmonizácie prideľovania 
pásiem pre ďalšie pozemné systémy 
uvedenej v odseku 1 vydá Komisia 
mandáty pre CEPT, v ktorých stanoví 
úlohy a harmonogram ich plnenia.  
Komisia koná v súlade s postupmi 
uvedenými v článku 3a ods. 2.
Na základe úloh vykonaných podľa 
prvého pododseku, Komisia môže prijať 
harmonizačné vykonávacie opatrenia 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
3a ods. 3
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Or. en

Odôvodnenie

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Smernica č. 87/372/EHS
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Vkladá sa tento článok:
Článok 3a

Postup výboru
1. Komisii pomáha Výbor pre rádiové 
frekvenčné spektrum uvedený v článku 3 
ods. 1 rozhodnutia 676/2002/ES.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 3 a článok 7 
rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na 
jeho článok 8.
3. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 
a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so 
zreteľom na jeho článok 8.

Or. en

Odôvodnenie

Vložil sa odkaz na články komitologického rozhodnutia v súlade s konzultačným postupom 
a regulačným postupom s kontrolou. S cieľom zjednodušiť uplatňovanie týchto postupov sa 
nenavrhuje zriadiť nový výbor, ale prideliť tieto úlohy výboru zriadenému rozhodnutím 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Efektívna politika rádiového frekvenčného spektra Európskej únie si vyžaduje pružné a
koordinované riadenie členskými štátmi a harmonizáciu frekvencií na úrovni Spoločenstva, ak 
je to odôvodnené úsporami z rozsahu a interoperabilitou zariadení a služieb. Toto je jediný 
spôsob ako zabezpečiť, aby sme zo sociálnych a hospodárskych výhod ponúkaných týmto 
vzácnym zdrojom, ktorý patrí všetkým, vyťažili maximum, pokiaľ ide o nízke prevádzkové 
náklady a lepšie podnikateľské možnosti pre poskytovateľov služieb elektronickej 
komunikácie, väčší počet lepších komunikačných služieb pre spotrebiteľov a lepšie 
poskytovanie verejných služieb pre občanov.

Cieľom hodnoteného legislatívneho návrhu v tomto kontexte je rozšírenie využitia 900 MHz 
pásma tým, že sa bude môcť využívať pre technológiu UMTS, ktorá poskytuje lepšie 
možnosti, spolu s mobilnou komunikačnou technológiou GSM. Technické štúdie Európskej 
konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) potvrdzujú, že obidve tieto 
technológie sa môžu používať v tomto pásme bez vzájomných interferenčných problémov.

Aj medzi poskytovateľmi mobilných komunikačných služieb existuje zhoda a naliehavá 
potreba schváliť tento nový spôsob využitia tohto pásma, pretože im to umožní znížiť náklady 
na zavedenie infraštruktúry UMTS a svojim zákazníkom budú schopní ponúknuť inovačné 
služby za prijateľnejšie ceny. Z tohto dôvodu sa už niektoré členské štáty rozhodli povoliť 
využívanie tohto pásma technológiami UMTS a očakávajú rozhodnutie Spoločenstva, aby ho 
mohli vykonať s plnými právnymi zárukami.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti môže spravodajca len potvrdiť potrebu schválenia tohto 
nového spôsobu využitia prostredníctvom zmeny a doplnenia právnych predpisov, t. j. úplne 
transparentným spôsobom s konzultáciou verejnosti, s cieľom poskytnúť občanom väčší počet 
lepších mobilných komunikačných služieb za nižšiu cenu.

Spravodajca takisto víta skutočnosť, že po tom, ako Parlament odmietol pôvodný návrh 
Komisie na zrušenie smernice a na úpravu predmetnej otázky, t.j. využitia 900 MHz pásma, 
prostredníctvom rozhodnutia Komisie v súlade s komitologickým postupom, Komisia zmenila 
svoj pôvodný postoj a teraz navrhuje legislatívny postup. Rovnováha medzi inštitúciami tým 
bola obnovená a predišlo sa situácii, kedy by sa rozhodnutie spolutvorcu právnych predpisov 
zmenilo a doplnilo bez jeho účasti.

Návrh Komisie obsahuje aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh ku smernici, ktorý umožní 
otvorenie 900 MHz pásma pre nové spôsoby využitia v budúcnosti, v súlade 
s technologickým vývojom. Táto doložka flexibility je vítaná, to však neplatí pre postup 
navrhnutý Komisiou, regulačný postup, ktorý vylučuje účinnú kontrolu Parlamentu. 
Spravodajca nevie úplne pochopiť, prečo by rozhodnutie o následnom využívaní malo obísť 
parlamentnú kontrolu, keď prvá zmena využitia pásma bola schválená cez legislatívny kanál.

S cieľom poskytnúť pružnejší právny nástroj prispôsobený pokroku v nových technológiách 
bez toho, aby bola ohrozená nevyhnutná parlamentná kontrola, spravodajca navrhuje, aby sa 
na rozhodnutie o nových spôsoboch využitia tohto pásma použil kompromisný regulačný 



PE416.636v02-00 14/14 PR\759550SK.doc

SK

postup s kontrolou. Cieľom navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je 
zdôvodniť tento nový postup, ktorý poskytuje väčšie záruky parlamentnej kontroly, 
v odôvodneniach, a uviesť ho do článkov.

Na záver, potreba umožniť pružné využívanie tohto pásma je podporovaná v záujme 
vytvorenia konkurenčnejšieho odvetvia mobilných komunikácií, ktoré občanom ponúkne 
väčší počet lepších služieb, zároveň sa však kladie dôraz aj na potrebu zabezpečenia 
parlamentnej kontroly všetkých budúcich rozhodnutí o ďalších spôsoboch využitia pásma, 
s cieľom zabezpečiť transparentnosť a dodržiavanie rovnováhy medzi inštitúciami.
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