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PR_COD_2am

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 spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre 
elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení 
elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na 
elektronické komunikačné sieťové systémy a služby
(16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16496/1/2008 – C6-0066/2009),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2007)0697),

– so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2008)0724),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre priemysel, výskum a 
energetiku (A6-0000/2009),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Revízia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 89/552/EHS z 3. 
októbra 1989 o koordinácii niektorých 
ustanovení upravených zákonom, iným 
právnym predpisom alebo správnym 
opatrením v členských štátoch týkajúcich 
sa poskytovania audiovizuálnych 
mediálnych služieb (smernica o 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0449.
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audiovizuálnych mediálnych službách)1 sa 
vykonala v roku 2007 so zámerom 
zabezpečiť optimálne podmienky 
konkurencieschopnosti a právnej istoty 
pre podniky a služby v oblasti 
informačných technológii a médií v 
Európskej únii, ako aj zabezpečiť 
zachovanie kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti. V tejto súvislosti predstavuje 
spravodlivý a vyvážený regulačný rámec 
pre elektronické komunikačné siete 
a služby základný pilier  audiovizuálneho 
odvetvia EÚ.
_________________

Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 1, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62(2)(a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Spoločná pozícia Rady 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 v oblasti 
elektronických komunikácií tým, že sa 
posilní mechanizmus Spoločenstva na 
reguláciu operátorov s významným 
vplyvom na trhu na kľúčových trhoch. 
Tieto kroky sú doplnené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
…/2009 z… , ktorým sa zriaďuje Skupina 
európskych regulátorov v oblasti 
telekomunikácií (GERT“). Reforma 
zahŕňa aj vymedzenie účinnej a 
koordinovanej stratégie správy 
frekvenčného spektra s cieľom vytvoriť 

(3) Mala by sa preto uskutočniť reforma 
regulačného rámca EÚ pre elektronické 
komunikačné siete a služby, aby sa 
dobudoval vnútorný trh v oblasti 
elektronických komunikácií tým, že sa 
posilní mechanizmus Spoločenstva na 
reguláciu operátorov s významným 
vplyvom na trhu na kľúčových trhoch. 
Tieto kroky sú doplnené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
…/2009 z… , ktorým sa zriaďuje Orgán 
európskych regulátorov v oblasti 
telekomunikácií (OERT). Reforma zahŕňa 
aj vymedzenie účinnej a koordinovanej 
stratégie správy frekvenčného spektra 
s cieľom vytvoriť jednotný európsky 
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jednotný európsky informačný priestor 
a posilniť ustanovenia týkajúce sa 
užívateľov so zdravotným postihnutím, aby 
sa dosiahla inkluzívna informačná 
spoločnosť.

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

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
platí v celom znení zmenenej smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62(2)(a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Hlavným cieľom regulačného rámca 
EÚ pre elektronické komunikačné siete a 
služby je vytvoriť trvalo udržateľný 
ekosystém pre elektronické komunikácie, 
založený na dopyte a ponuke, konkrétne 
na dopyte prostredníctvom účinnej a 
konkurencieschopnej infraštruktúry a 
trhov so službami, a na ponuke 
prostredníctvom rozvoja informačnej 
spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 3, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62(2)(a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Cieľom je postupne redukovať predpisy 
ex ante špecifické pre daný sektor počas 
toho, ako sa bude rozvíjať hospodárska 
súťaž na príslušných trhoch, pričom 
v konečnom dôsledku by sa mali 
elektronické komunikácie spravovať 
výhradne právom hospodárskej súťaže. 
Vzhľadom na to, že na trhoch v oblasti 
elektronických komunikácií sa 
v posledných rokoch zaznamenala vysoká 
dynamika hospodárskej súťaže, je dôležité, 
aby sa regulačné povinnosti ex ante 
ukladali, len ak neexistuje efektívna 
a udržateľná hospodárska súťaž. 

(4) Cieľom je postupne redukovať predpisy 
ex ante špecifické pre daný sektor počas 
toho, ako sa bude rozvíjať hospodárska 
súťaž na príslušných trhoch, pričom 
v konečnom dôsledku by sa mali 
elektronické komunikácie spravovať 
výhradne právom hospodárskej súťaže. 
Vzhľadom na to, že na trhoch v oblasti 
elektronických komunikácií sa 
v posledných rokoch zaznamenala vysoká 
dynamika hospodárskej súťaže, je dôležité, 
aby sa regulačné povinnosti ex ante 
ukladali, len ak neexistuje efektívna 
a udržateľná hospodárska súťaž. Potreba 
ďalšieho uplatňovania predbežného 
nariadenia by sa mala preskúmať 
najneskôr tri roky od dátumu transpozície 
tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 4, ktorej poslednú vetu Parlament prijal v prvom čítaní 24. 
septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62(2)(a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť primeraný prístup 
prispôsobovaný rozličným podmienkam 
v oblasti hospodárskej súťaže, národné 
regulačné orgány môžu vymedzovať trhy 
na nižšej ako celoštátnej úrovni a zrušiť 
regulačné povinnosti na trhoch a/alebo 

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

trhoch a/alebo v geografických oblastiach, 
kde existuje skutočná hospodárska súťaž 
v oblasti infraštruktúry. Malo by to platiť 
aj tam, kde nie sú geografické oblasti 
vymedzené ako osobitné trhy.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 5, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62(2)(a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Kľúčovou oblasťou pre najbližšie roky 
bude z hľadiska dosiahnutia cieľov 
lisabonskej agendy zabezpečenie 
podmienok pre účinné investície do 
nových vysokorýchlostných sietí, ktoré 
budú podporovať inovácie internetových 
služieb s bohatým obsahom a posilnia 
medzinárodnú konkurencieschopnosť 
Európskej únie. Takéto siete majú 
obrovský potenciál priniesť výhody 
spotrebiteľom i podnikom v celej 
Európskej únii. Je preto veľmi dôležité 
podporovať trvalo udržateľné investície do 
rozvoja takýchto sietí a súčasne chrániť 
hospodársku súťaž a rozširovať možnosti 
výberu pre spotrebiteľov prostredníctvom 
regulačnej predvídateľnosti 
a konzistentnosti.

(6) V záujme dosiahnutia cieľov 
lisabonskej agendy je poskytnutie 
vhodných stimulov na investovanie do 
vysokorýchlostných sietí, ktoré podporia 
inovácie obsahovo bohatých internetových 
služieb a posilnia medzinárodnú 
konkurencieschopnosť Európskej únie.
Takéto siete majú obrovský potenciál 
priniesť výhody spotrebiteľom i podnikom 
v celej Európskej únii. Je preto veľmi 
dôležité podporovať trvalo udržateľné 
investície do rozvoja takýchto sietí 
a súčasne chrániť hospodársku súťaž 
a rozširovať možnosti výberu pre 
spotrebiteľov prostredníctvom regulačnej 
predvídateľnosti a konzistentnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 6, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62(2)(a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Vo svojom oznámení z 20. marca 
2006 s názvom Preklenutie 
širokopásmových rozdielov1 Komisia 
uznala, že v rámci Európskej únie 
existujú územné rozdiely týkajúce 
sa prístupu k vysokorýchlostným 
širokopásmovým službám. Napriek 
celkovému nárastu širokopásmového 
pripojenia obmedzujú prístup v rozličných 
regiónoch vysoké náklady vyplývajúce z 
nízkej hustoty osídlenia a odľahlosti. 
Obchodné stimuly na investovanie do 
zavádzania širokopásmového pripojenia v 
týchto oblastiach sa často ukazujú ako 
nedostatočné. Technologické inovácie 
však znižujú náklady na toto zavádzanie. 
S cieľom zabezpečiť investovanie do 
nových technológií v menej rozvinutých 
regiónoch by mala byť regulácia v oblasti 
elektronických komunikácií v súlade s
ostatnými politikami, ako napríklad 
politikou štátnej pomoci, kohéznou 
politikou alebo cieľmi širšie zameranej 
priemyselnej politiky.
_______________

Ú. v. EÚ C 151, 29.6.2006, s. 15.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 7, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62(2)(a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6b (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6b) Investície do výskumu a vývoja sú 
nesmierne dôležité pre vývoj sietí 
z optických vlákien ďalšej generácie 
a dosiahnutie flexibilného a účinného 
rádiového prístupu, čo posilní 
hospodársku súťaž a inovatívne aplikácie 
a služby, ktoré sú prínosom pre 
spotrebiteľov. Výzvou je zabezpečiť 
univerzálne a sústredené infraštruktúry 
siete a služby ďalšej generácie pre 
elektronické komunikácie, informačné 
technológie a médiá. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 8, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62(2)(a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6c (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6c) Verejná politika by mala zohrávať 
doplňujúcu úlohu, pokiaľ ide o účinné 
fungovanie trhu s elektronickými 
komunikáciami a riešenie otázok ponuky 
a dopytu s cieľom podporiť pozitívnu 
reťazovú reakciu, v ktorej vývoj 
kvalitnejšieho obsahu a služieb vyplýva z 
rozmiestnenia a opačne. Jej zásah by mal 
byť primeraný, nemal by narúšať 
hospodársku súťaž a brániť súkromným 
investíciám, ale mal by zvýšiť investičné 
stimuly a znižovať prekážky vstupu 
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investícií. Z tohto pohľadu môžu verejné 
orgány podporiť uvádzanie v budúcnosti 
plne využiteľnej vysokokapacitnej 
infraštruktúry do prevádzky. Verejná 
podpora by sa pritom mala poskytovať 
prostredníctvom postupov, ktoré sa 
vyznačujú otvorenosťou, 
transparentnosťou a majú charakter 
súťaže, nemala by sa pritom a priori 
uprednostňovať žiadna technológia 
a prístup k infraštruktúre by sa mal 
zabezpečovať na nediskriminačnom 
základe.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 9, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62(2)(a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6d (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6d) Komisia by pri prijímaní opatrení na 
základe tejto smernice prostredníctvom 
využitia účinných konzultácií 
zabezpečujúcich transparentnosť 
a proporcionalitu mala vziať do úvahy 
názory národných regulačných orgánov 
a strán zainteresovaných v tomto odvetví. 
Komisia by mala vydať podrobné 
konzultačné dokumenty vysvetľujúce 
rozličné posudzované postupy a 
zainteresované strany by mali mať 
dostatok času na odpoveď. Po konzultácii 
a posúdení odpovedí by Komisia mala 
uviesť dôvody svojho rozhodnutia vo 
vyjadrení, ktoré by malo obsahovať aj 
spôsob zohľadnenia názorov 
respondentov.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 11, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62(2)(a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6e (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6e)Činnosti národných regulačných 
orgánov a Komisie vykonávané v kontexte 
regulačného rámca EÚ pre elektronické 
komunikačné siete a služby prispievajú 
k splneniu širších cieľov verejnej politiky 
v oblasti kultúry, zamestnanosti, životného 
prostredia, sociálnej súdržnosti, 
regionálneho rozvoja a mestského a 
územného plánovania.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 13, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Je dôležité, aby národné regulačné 
orgány a orgán OETR mali kompetencie 
a informácie potrebné na vybudovanie 
konkurencieschopného vnútorného trhu 
EÚ v elektronických komunikačných 
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službách a aby sa súčasne chápali 
rozdiely na národnej a regionálnej úrovni 
a dodržiavala zásada subsidiarity.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Vnútroštátna konzultácia ustanovená 
v článku 6 rámcovej smernice by sa mala 
uskutočniť pred konzultáciou na úrovni 
Spoločenstva ustanovenou v článku 7
uvedenej smernice, aby v konzultácii na 
úrovni Spoločenstva bolo možné zohľadniť 
stanoviská zainteresovaných strán. Zároveň 
by sa tým predišlo potrebe druhej 
konzultácie na úrovni Spoločenstva, 
v prípade, že nastanú zmeny v plánovanom 
opatrení ako výsledok vnútroštátnej 
konzultácie.

(13) Vnútroštátna konzultácia ustanovená 
v článku 6 rámcovej smernice by sa mala 
uskutočniť pred konzultáciou na úrovni 
Spoločenstva ustanovenou v článku 7 a 7a 
uvedenej smernice, aby v konzultácii na 
úrovni Spoločenstva bolo možné zohľadniť 
stanoviská zainteresovaných strán. Zároveň 
by sa tým predišlo potrebe druhej 
konzultácie na úrovni Spoločenstva, 
v prípade, že nastanú zmeny v plánovanom 
opatrení ako výsledok vnútroštátnej 
konzultácie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Rádiové frekvencie by sa mali 
považovať za vzácny verejný zdroj, ktorý 
má vysokú verejnú i trhovú hodnotu. Je 
preto vo verejnom záujme, aby sa 
frekvenčné spektrum spravovalo z 
ekonomického, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska čo 
najefektívnejšie a najúčinnejšie, aby sa 
pritom zohľadňovali ciele kultúrnej 
rôznorodosti a plurality médií a aby sa
postupne odstraňovali prekážky jeho 
efektívneho využívania.

(16) Rádiové frekvencie by sa mali 
považovať za vzácny verejný zdroj, ktorý 
má vysokú verejnú i trhovú hodnotu. Je vo 
verejnom záujme, aby sa toto spektrum z 
ekonomického, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska pri 
zohľadnení dôležitej úlohy rádiového 
frekvenčného spektra pre elektronické 
komunikácie, cieľov v oblasti kultúrnej 
rôznorodosti a plurality médií a sociálnej a 
územnej súdržnosti spravovalo čo 
najefektívnejšie a najúčinnejšie. Prekážky 
pre jeho efektívne využívanie by sa preto
mali postupne odstraňovať.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) „Činnosti politiky v oblasti 
rádiového frekvenčného spektra 
v Európskom spoločenstve by sa nemali 
nedotýkať opatrení prijatých na úrovni 
Spoločenstva alebo na vnútroštátnej 
úrovni v zhode s právom Spoločenstva a 
slúžiacich cieľom všeobecného záujmu, 
najmä pokiaľ ide o reguláciu obsahu a 
audiovizuálnu politiku, ustanovenia 
smernice 1999/5/ES a právo členských 
štátov na organizovanie a využívanie 
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svojho rádiového frekvenčného spektra na 
účely verejného poriadku, verejnej 
bezpečnosti a obrany.“

Or. en

Odôvodnenie
Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19b) S cieľom prispieť k splneniu cieľov 
uvedených v článku 8 písm. a) smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica) mal by sa  
na rok 2010 z iniciatívy členských štátov 
zvolať samit o spektre, na ktorom by sa 
mali zúčastniť aj Európsky parlament, 
Komisia a všetky zainteresované strany. 
Samit by mal najmä prispieť k 
zabezpečeniu väčšej zhody v politike 
rádiového frekvenčného centra EÚ, 
poskytnutiu usmernení týkajúcich sa 
prechodu z analógové a digitálne pozemné 
televízne vysielanie a k uvoľneniu spektra 
pre nové elektronické komunikačné 
služby po uskutočnení prechodu na 
digitálne vysielanie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 18, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19c) Prechodom z analógového na 
digitálne pozemné televízne vysielanie by 
sa mala vďaka vyššej prenosovej 
účinnosti digitálnej technológie uvoľniť 
významná časť spektra v Európskej únii 
tzv. digitálna dividenda. Členské štáty by 
mali uvoľniť svoje digitálne dividendy čo 
najskôr, aby umožnili občanom využiť 
výhody plynúce z nasadenia nových, 
inovatívnych a konkurenčných služieb. V 
záujme toho by sa mali odstrániť 
prekážky existujúce na vnútroštátnej 
úrovni, ktoré bránia efektívnemu 
rozdeleniu alebo prerozdeleniu digitálnej 
dividendy, a k jej rozdeľovaniu by sa malo 
v Spoločenstve pristupovať súdržnejšie a
jednotnejšie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 19, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Ustanovenia tejto smernice, ktoré 
súvisia so správou frekvenčného spektra, 
by mali byť v súlade s prácou 
medzinárodných a regionálnych 
organizácií, ktoré pôsobia v oblasti správy 
rádiového frekvenčného spektra, ako je 
napríklad Medzinárodná telekomunikačná 
únia (ďalej len „ITU“) a Európska 

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

konferencia poštových a 
telekomunikačných administratív (ďalej 
len „CEPT“), aby sa zabezpečila účinná 
správa a harmonizácia využívania 
frekvenčného spektra v celom 
Spoločenstve a medzi členskými štátmi a 
ostatnými členmi Medzinárodnej 
telekomunikačnej únie ITU.

Or. en

Odôvodnenie
Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 26

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie
Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
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písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 28

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie
Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
písm. b)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 36

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Spoľahlivé a bezpečné oznamovanie 
informácií prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí je čoraz dôležitejšie 
pre celé hospodárstvo a spoločnosť vo 
všeobecnosti. Zložitosť systému, technická 
porucha alebo ľudská chyba, nehody alebo 
útoky – to všetko môže mať vplyv na 
fungovanie a dostupnosť fyzických 
infraštruktúr, ktorými sa poskytujú služby 
dôležité pre občanov Európskej únie, 
vrátane služieb elektronickej verejnej 
správy. Národné regulačné orgány by preto 
mali zaistiť zachovanie integrity a 
bezpečnosti verejných komunikačných 
sietí. Európska agentúra pre bezpečnosť 
sietí a informácií (Agentúra ENISA) by 
mala prispievať k zvýšenej úrovni 
bezpečnosti elektronických komunikácií 
okrem iného poskytovaním odborných 
znalostí a poradenstva a podporovaním 
výmeny najlepšej praxe. Agentúra ENISA i
národné 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 incidentoch, 
ktoré mali významný vplyv na prevádzku 
sietí alebo služieb. Vzhľadom na to, že 
úspešné uplatňovanie adekvátnych 
bezpečnostných opatrení nie je 
jednorazovou záležitosťou, ale 
nepretržitým procesom implementácie, 
preskúmavania a aktualizácie, 
poskytovatelia elektronických 
komunikačných sietí a služieb by mali mať 
povinnosť prijímať opatrenia na zaručenie 
ich integrity a bezpečnosti v súlade 
s posúdenými rizikami, pričom by mali 
prihliadať na najnovší stav takýchto 

(36) Spoľahlivé a bezpečné oznamovanie 
informácií prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí je čoraz dôležitejšie 
pre celé hospodárstvo a spoločnosť vo 
všeobecnosti. Zložitosť systému, technická 
porucha alebo ľudská chyba, nehody alebo 
útoky – to všetko môže mať vplyv na 
fungovanie a dostupnosť fyzických 
infraštruktúr, ktorými sa poskytujú služby 
dôležité pre občanov Európskej únie, 
vrátane služieb elektronickej verejnej 
správy. Národné regulačné orgány by preto 
mali zaistiť zachovanie integrity 
a bezpečnosti verejných komunikačných 
sietí. Európska agentúra pre bezpečnosť 
sietí a informácií (Agentúra ENISA) by 
mala prispievať k zvýšenej úrovni 
bezpečnosti elektronických komunikácií 
okrem iného poskytovaním odborných 
znalostí a poradenstva a podporovaním 
výmeny najlepšej praxe. Agentúra ENISA i 
národné 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 incidentoch, 
ktoré mali významný vplyv na prevádzku 
sietí alebo služieb. Vzhľadom na to, že 
úspešné uplatňovanie adekvátnych 
bezpečnostných opatrení nie je 
jednorazovou záležitosťou, ale 
nepretržitým procesom implementácie, 
preskúmavania a aktualizácie, 
poskytovatelia elektronických 
komunikačných sietí a služieb by mali mať 
povinnosť prijímať opatrenia na zaručenie 
ich integrity a bezpečnosti v súlade 
s posúdenými rizikami, pričom by mali 
prihliadať na najnovší stav takýchto 
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opatrení. opatrení. Členské štáty by mali pred 
prijatím konkrétnych opatrení nechať 
primeranú lehotu na verejnú poradu a 
zabezpečiť tak, aby podniky poskytujúce 
verejné elektronické komunikačné siete 
alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby mohli prijať 
potrebné technické a organizačné 
opatrenia, a aby tým dokázali náležite 
zvládať riziká pre bezpečnosť sietí a 
služieb, alebo zabezpečiť integritu svojich 
sietí.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN sa snaží dosiahnuť kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 (2) (b)) 
presunutím  PDN k článku 13 a(2) k príslušnému odôvodneniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 43

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Účinné investície i hospodárska súťaž 
by sa mali podporovať spoločne, aby sa 
zvýšil hospodársky rast, objem inovácií 
a možnosti výberu pre spotrebiteľov.

(43) Investície i hospodárska súťaž by sa 
mali podporovať spoločne, aby sa zvýšil 
hospodársky rast, objem inovácií 
a možnosti výberu pre spotrebiteľov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 45

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Pre nové subjekty na trhu nemusí 
byť z ekonomického hľadiska vhodné, 
aby v primeranom časovom období 
zduplikovali celú miestnu prístupovú sieť 
tradičného operátora alebo jej časť. 
Povinnosť operátorov s významným 
vplyvom na trhu poskytovať uvoľnený 
prístup k účastníckemu vedeniu alebo 
jeho úseku môže v tomto kontexte 
uľahčovať vstup subjektov na trhu 
a zintenzívniť hospodársku súťaž na 
maloobchodných trhoch širokopásmového 
prístupu. Ak uvoľnený prístup k 
účastníckemu vedeniu alebo jeho úseku 
nie je technicky alebo ekonomicky 
realizovateľný, možno uplatniť príslušné 
povinnosti týkajúce sa poskytovania 
nefyzického alebo virtuálneho prístupu k 
sieti s rovnocennou funkčnosťou.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 46

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(46) Účelom funkčného oddelenia, na 
základe ktorého sa od vertikálne 
integrovaného operátora vyžaduje, aby 
zriadil prevádzkovo oddelené obchodné 
subjekty, je zabezpečiť poskytovanie úplne 
rovnocenných prístupových produktov 

(46) Účelom funkčného oddelenia, na 
základe ktorého sa od vertikálne 
integrovaného operátora vyžaduje, aby 
zriadil prevádzkovo oddelené obchodné 
subjekty, je zabezpečiť poskytovanie úplne 
rovnocenných prístupových produktov 
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všetkým operátorom (vrátane jeho 
vlastných oddelení), ktorí sú na nižšom 
stupni reťazca. Funkčné oddelenie sa môže
skvalitniť hospodárska súťaž na viacerých 
relevantných trhoch tým, že sa značne zníži 
motivácia diskriminovať a uľahčí sa 
overovanie a presadzovanie dodržiavania 
povinnosti nediskriminovať. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže funkčné 
oddelenie využiť ako nápravné opatrenie, 
keď sa trvalo nedarí dosiahnuť účinnú 
nediskrimináciu na viacerých dotknutých 
trhoch, a keď sú malé alebo žiadne 
vyhliadky, že v oblasti infraštruktúry 
dôjde k hospodárskej súťaži 
v primeranom časovom rámci po využití 
jedného alebo viacerých nápravných 
opatrení, ktoré sa predtým považovali za 
vhodné. Je však veľmi dôležité 
zabezpečiť, aby uloženie funkčného 
oddelenia naďalej motivovalo daný 
podnik k investovaniu do svojej siete 
a neviedlo k možným nepriaznivým 
vplyvom na blahobyt spotrebiteľov. 
Uloženie funkčného oddelenia vyžaduje 
koordinovanú analýzu rôznych 
relevantných trhov súvisiacich 
s prístupovou sieťou v súlade s postupom 
analýzy trhu ustanoveným v článku 16 
rámcovej smernice. Pri vykonávaní 
analýzy trhu a navrhovaní podrobností 
takéhoto nápravného opatrenia by mali 
národné regulačné orgány venovať 
osobitnú pozornosť produktom, ktoré
majú spravovať samostatné obchodné 
subjekty, s prihliadnutím na rozsah 
zavedenia siete a na stupeň 
technologického pokroku, ktorý by mohol 
ovplyvniť nahraditeľnosť pevných a 
bezdrôtových služieb. S cieľom vyhnúť sa 
narušeniu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu by návrhy na funkčné 
oddelenie mala vopred schvaľovať 
Komisia. 

všetkým operátorom (vrátane jeho 
vlastných oddelení), ktorí sú na nižšom 
stupni reťazca. Funkčné oddelenie môže 
skvalitniť hospodársku súťaž na viacerých 
relevantných trhoch tým, že sa značne zníži 
motivácia diskriminovať a uľahčí sa 
overovanie a presadzovanie dodržiavania 
povinnosti nediskriminovať. S cieľom 
vyhnúť sa narušeniu hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu by návrhy na funkčné 
oddelenie mala vopred schvaľovať 
Komisia.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 31, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 50a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50a) Komisia by mala predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade návrh na 
prijatie takých harmonizačných opatrení 
na realizáciu politiky Spoločenstva v 
oblasti elektronických komunikácií, ktoré 
presahujú rámec technických 
vykonávacích opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 34, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 57

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(57) Podmienky, ktoré môžu byť pripojené 
k povoleniam, by mali zahŕňať osobitné 
podmienky upravujúce dostupnosť pre 
užívateľov so zdravotným postihnutím a 
potrebu verejných orgánov komunikovať 
so širokou verejnosťou pred veľkými 
katastrofami, počas nich a po nich. S 
prihliadnutím na dôležitosť technických 
inovácií by členské štáty mali mať takisto 
možnosť vydávať povolenia používať 
frekvenčné spektrum na experimentálne 
účely pri dodržiavaní osobitných 

(57) Podmienky, ktoré môžu byť pripojené 
k povoleniam, by mali zahŕňať osobitné 
podmienky upravujúce dostupnosť pre 
používateľov so zdravotným postihnutím a 
potrebu verejných orgánov a tiesňových 
služieb komunikovať medzi sebou 
navzájom a so širokou verejnosťou pred 
veľkými živelnými pohromami, počas nich 
a po nich. S prihliadnutím na dôležitosť 
technických inovácií by členské štáty mali 
mať takisto možnosť vydávať povolenia 
používať frekvenčné spektrum na 
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obmedzení a podmienok prísne 
odôvodnených experimentálnou povahou 
takýchto práv.

experimentálne účely pri dodržiavaní 
osobitných obmedzení a podmienok prísne 
odôvodnených experimentálnou povahou 
takýchto práv.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 38, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 60

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Komisia by mala byť predovšetkým 
splnomocnená na prijímanie odporúčaní 
a/alebo vykonávacích opatrení týkajúcich 
sa oznámení podľa článku 7 rámcovej 
smernice, harmonizácie v oblasti 
frekvenčného spektra a prideľovania čísel, 
ako aj vo veciach spojených s 
bezpečnosťou sietí a služieb, identifikácie 
relevantných trhov produktov a služieb, 
identifikácie nadnárodných trhov, 
vykonávania noriem a harmonizovaného 
uplatňovania ustanovení regulačného 
rámca. Tiež by mala byť splnomocnená na 
prijímanie vykonávacích opatrení na 
aktualizáciu príloh I a II k prístupovej 
smernici na základe vývoja na trhu 
a technologického vývoja. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich 
cieľom je zmeniť nepodstatné prvky 
uvedených smerníc okrem iného ich 
doplnením o nové nepodstatné prvky, 
musia sa prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou ustanoveným 
v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

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

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje PDN 39, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Touto smernicou sa vytvára 
harmonizovaný rámec regulácie 
elektronických komunikačných služieb, 
elektronických komunikačných sietí, 
pridružených prostriedkov a pridružených 
služieb. Ustanovujú sa ňou povinnosti 
národných regulačných orgánov a zriaďuje 
sa sústava postupov na zabezpečenie 
harmonizovaného uplatňovania 
regulačného rámca v celom Spoločenstve. 
Rámec obsahuje aj ustanovenia 
o niektorých aspektoch koncových 
zariadení na uľahčenie prístupu pre 
užívateľov so zdravotným postihnutím.

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 
zariadení na uľahčenie prístupu  
užívateľov so zdravotným postihnutím. 
Ustanovujú sa ňou povinnosti národných 
regulačných orgánov a zriaďuje sa sústava 
postupov na zabezpečenie 
harmonizovaného uplatňovania 
regulačného rámca v celom Spoločenstve.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno e
Smernica 2002/21/ES
Článok 1 – písmeno e
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
fyzické infraštruktúry a iné zariadenia 
alebo prvky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom takejto siete a/alebo 
služby alebo sú toho schopné, a zahŕňajú 
okrem iného budovy alebo vstupy do nich, 
antény, veže, a iné nosné zariadenia, 
káblovody, rúry, stožiare, vstupné šachty a 
rozvodné skrine;

e) „pridružené prostriedky“ znamenajú 
fyzické infraštruktúry a iné zariadenia 
alebo prvky pridružené k elektronickej 
komunikačnej sieti a/alebo elektronickej 
komunikačnej službe, ktoré umožňujú 
a/alebo podporujú poskytovanie služieb 
prostredníctvom takejto siete a/alebo 
služby alebo sú toho schopné, a zahŕňajú 
okrem iného budovy alebo vstupy do nich, 
elektroinštalácie v budovách, antény, veže, 
a iné nosné zariadenia, káblovody, rúry, 
stožiare, vstupné šachty a rozvodné skrine;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány vykonávali svoje 
právomoci nestranne, transparentne a včas. 
Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány mali primerané 
finančné a ľudské zdroje na plnenie úloh, 
ktorými sú poverené.

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány vykonávali svoje 
právomoci nezávisle, nestranne, 
transparentne a včas. Národné regulačné 
orgány nemôžu vyžadovať ani prijímať 
pokyny od akéhokoľvek iného orgánu v 
súvislosti s každodenným plnením úloh, 
ktorými boli poverené podľa 
vnútroštátneho práva vykonávajúceho 
právo Spoločenstva. Právomoc pozastaviť 
alebo zvrátiť rozhodnutia národných 
regulačných orgánov majú iba odvolacie 
orgány zriadené v súlade s článkom 4 
alebo vnútroštátne súdy.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 43, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2002/21/ES
Článok 3 – odsek 3a – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia odsekov 4 a 5, národné 
regulačné orgány zodpovedné za 
reguláciu trhu ex ante alebo za riešenie 
sporov medzi podnikmi podľa článku 20 
alebo 21 tejto smernice konajú nezávisle 
a nesmú v súvislosti s výkonom týchto 
úloh, ktoré im ukladá vnútroštátne právo 
vykonávajúce právo Spoločenstva, žiadať 
ani prijímať pokyny od žiadneho iného 
orgánu. Nebráni to dohľadu nad nimi 
podľa vnútroštátneho ústavného práva. 
Právomoc pozastaviť výkon rozhodnutia 
alebo zmeniť rozhodnutie národných 
regulačných orgánov majú iba odvolacie 
orgány zriadené podľa článku 4. Členské 
štáty zabezpečia, aby vedúci národného 
regulačného orgánu alebo prípadne 
členovia kolektívneho orgánu plniaceho 
túto úlohu v rámci národného regulačného 
orgánu uvedeného v prvom pododseku, 
alebo ich náhradníci, mohli byť odvolaní z 
funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať 
požiadavky kladené na plnenie ich 
povinností ustanovené vopred vo 
vnútroštátnom práve. Rozhodnutie 
o odvolaní z funkcie vedúceho dotknutého 
národného regulačného orgánu alebo
prípadne členov kolektívneho orgánu, 
ktorý plní túto úlohu, sa zverejní v čase 

3a. Členské štáty zabezpečia, aby riaditeľ 
národného regulačného orgánu alebo jeho 
náhradník mohol byť prepustený len v 
prípade, ak už nespĺňa podmienky 
požadované na výkon svojej funkcie a 
vopred stanovené vo vnútroštátnom práve, 
alebo keď sa dopustil vážneho 
pochybenia. Rozhodnutie o prepustení 
riaditeľa národného regulačného orgánu zo 
zamestnania musí obsahovať vyhlásenie o 
dôvodoch a zverejní sa v čase prepustenia.
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odvolania z funkcie. Vedúci národného 
regulačného orgánu alebo prípadne 
členovia kolektívneho orgánu, ktorý plní 
túto úlohu, ktorí boli odvolaní z funkcie 
dostanú odôvodnenie, pričom majú právo 
požiadať o jeho uverejnenie, pokiaľ by sa 
inak nevykonalo, ktoré sa v takomto 
prípade vykoná.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2002/21/ES
Článok 3 – odsek 3a – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány uvedené v prvom 
pododseku mali samostatné ročné 
rozpočty. Tieto rozpočty sa zverejňujú.

Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány uvedené v prvom 
pododseku mali dostatok finančných 
a ľudských zdrojov na vykonávanie 
svojich úloh, ktorými boli poverené, a aby 
sa mohli aktívne podieľať na činnosti 
OETR a prispievať k nej. Národné 
regulačné orgány majú osobitný ročný 
rozpočet a tieto rozpočty sa zverejňujú.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby na 
vnútroštátnej úrovni existovali účinné 
mechanizmy, v rámci ktorých má každý 
užívateľ alebo podnik poskytujúci 
elektronické komunikačné siete a/alebo 
služby, ktorý je dotknutý rozhodnutím 
národného regulačného orgánu, právo 
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 
odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý od 
zúčastnených strán. Takýto orgán, ktorým 
môže byť súd, musí mať zodpovedajúce 
odborné znalosti potrebné na účinné 
vykonávanie svojich funkcií. Členské štáty 
zabezpečia, aby sa skutková podstata 
prípadov riadne zohľadnila a aby existoval 
účinný odvolací mechanizmus. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby na 
vnútroštátnej úrovni existovali účinné 
mechanizmy, v rámci ktorých má každý 
užívateľ alebo podnik poskytujúci 
elektronické komunikačné siete a/alebo 
služby, ktorý je dotknutý rozhodnutím 
národného regulačného orgánu, právo 
podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 
odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý od 
zúčastnených strán. Takýto orgán, ktorým 
môže byť súd, musí mať zodpovedajúce 
odborné znalosti potrebné na účinné 
vykonávanie svojich funkcií. Členské štáty 
zabezpečia, aby sa skutková podstata 
prípadov riadne zohľadnila a aby existoval 
účinný odvolací mechanizmus a aby 
konanie pred odvolacím orgánom nebolo 
neprimerane zdĺhavé.

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN (pozri PDN 46 a 47, prvé čítanie) sa hľadá kompromis medzi Radou 
a Parlamentom (článok 62 ods. 2 písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do rozhodnutia o odvolaní zostáva 
v platnosti rozhodnutie národného 

Do rozhodnutia o odvolaní zostáva 
v platnosti rozhodnutie národného 
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regulačného orgánu, pokiaľ sa v súlade 
s vnútroštátnym právom nenariadia 
predbežné opatrenia.

regulačného orgánu, pokiaľ sa v súlade 
s vnútroštátnym právom nenariadia
predbežné opatrenia. Dočasné opatrenia 
podľa vnútroštátnych právnych predpisov 
sa môžu povoliť z dôvodu naliehavej 
potreby zrušiť účinnosť rozhodnutia 
s cieľom predísť vážnemu 
a nenapraviteľnému poškodeniu strany, 
ktorá o tieto opatrenia požiadala, a keď to 
vyžaduje vyváženosť záujmov.

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN (pozri PDN 46 a 47, prvé čítanie) sa hľadá kompromis medzi Radou 
a Parlamentom (článok 62 ods. 2 písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno aa (nové)
Smernica 2002/21/ES
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) dopĺňa sa tento odsek:
„2a. Odvolacie orgány sú oprávnené 
požiadať OETR o stanovisko pred 
dosiahnutím rozhodnutia v priebehu 
odvolacieho konania.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 48, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2002/21/ES
Článok 4 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zhromažďujú informácie 
o počte odvolaní, dĺžke trvania odvolacích 
konaní a počte rozhodnutí o nariadení 
predbežných opatrení. Členské štáty 
poskytujú takéto informácie Komisii a 
skupine GERT na základe odôvodnenej 
žiadosti od jednej alebo druhej strany.

3. Členské štáty zhromažďujú informácie o 
predmete odvolaní, počte žiadostí o
odvolanie, dĺžke trvania odvolacích 
konaní, a počte rozhodnutí o nariadení 
predbežných opatrení prijatých v súlade s 
odsekom 1 a dôvody takých rozhodnutí. 
Členské štáty každoročne sprístupnia 
takéto informácie Komisii a orgánu 
OERT.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2002/21/ES
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky 
poskytujúce elektronické komunikačné 
siete a služby poskytovali všetky 
informácie vrátane finančných informácií, 
ktoré národné regulačné orgány potrebujú 
na zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
tejto smernice a špecifických smerníc alebo 
s rozhodnutiami prijatými podľa tejto 
smernice a špecifických smerníc. Od
takýchto podnikov sa môže tiež vyžadovať, 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby podniky 
poskytujúce elektronické komunikačné 
siete a služby poskytovali všetky 
informácie vrátane finančných informácií, 
ktoré národné regulačné orgány potrebujú 
na zabezpečenie súladu s ustanoveniami 
tejto smernice a špecifických smerníc alebo 
s rozhodnutiami prijatými podľa tejto 
smernice a špecifických smerníc. Národné 
regulačné orgány majú právomoc 
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aby najmä poskytovali informácie 
o budúcom vývoji sietí alebo služieb, ktorý 
by mohol mať vplyv na veľkoobchodné 
služby, ktoré ponúkajú konkurentom. Od 
podnikov s významným vplyvom na 
veľkoobchodných trhoch sa môže tiež 
vyžadovať, aby odovzdávali účtovné údaje 
o maloobchodných trhoch, ktoré súvisia 
s danými veľkoobchodnými trhmi.

požadovať od takýchto podnikov, aby 
poskytovali najmä informácie o budúcom 
vývoji sietí alebo služieb, ktorý by mohol 
mať vplyv na veľkoobchodné služby, ktoré 
ponúkajú konkurentom. Od podnikov 
s významným vplyvom na 
veľkoobchodných trhoch sa môže tiež 
vyžadovať, aby odovzdávali účtovné údaje 
o maloobchodných trhoch, ktoré súvisia 
s danými veľkoobchodnými trhmi.

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 1 
písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 2002/21/ES
Článok 7 – odseky 2 až 5

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Národné regulačné orgány vzájomnou 
transparentnou spoluprácou 
a spoluprácou s Komisiou a skupinou 
GERT prispievajú k rozvoju vnútorného 
trhu, aby sa zabezpečilo jednotné 
uplatňovanie ustanovení tejto smernice a 
špecifických smerníc vo všetkých 
členských štátoch. Na tento účel najmä 
spolupracujú s Komisiou a skupinou 
GERT s cieľom určiť druhy nástrojov 
a nápravných opatrení, ktoré sú 
najvhodnejšie na riešenie konkrétnych 
druhov situácii na trhu.

2. Národné regulačné orgány prispievajú 
transparentnou prácou s Komisiou a s 
OERT k rozvoju vnútorného trhu, aby sa 
zabezpečilo jednotné uplatňovanie 
ustanovení tejto smernice a špecifických 
smerníc vo všetkých členských štátoch. Na 
tento účel pracujú najmä s Komisiou 
a skupinou OERT s cieľom určiť druhy 
nástrojov a nápravných opatrení, ktoré sú 
najvhodnejšie na riešenie konkrétnych 
druhov situácii na trhu.

3. Ak odporúčania alebo usmernenia 
prijaté podľa článku 7a neustanovujú inak, 
a ak národný regulačný orgán po skončení 
konzultácií uvedených v článku 6 zamýšľa 

3. Ak odporúčania alebo usmernenia 
prijaté podľa článku 7a neustanovujú inak, 
a ak národný regulačný orgán po skončení 
konzultácií uvedených v článku 6 zamýšľa 
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prijať opatrenie: prijať opatrenie:
a) na ktoré sa vzťahujú články 15 alebo 16 
tejto smernice, články 5 alebo 8 smernice 
2002/19/EC (prístupová smernica), a

a) na ktoré sa vzťahujú články 15 alebo 16 
tejto smernice, alebo články 5 alebo 8 
smernice 2002/19/EC (prístupová 
smernica), a

b) ktoré by malo vplyv na obchod medzi 
členskými štátmi,

b) ktoré by malo vplyv na obchod medzi 
členskými štátmi,

sprístupní v súlade s článkom 5 ods. 3 
Komisii, skupine GERT a národným 
regulačným orgánom v ostatných 
členských štátoch návrh opatrenia spolu 
s odôvodnením, z ktorého opatrenie 
vychádza, a oznámi to Komisii, skupine 
GERT a ostatným národným regulačným 
orgánom. Národné regulačné orgány, 
skupina GERT a Komisia môžu 
dotknutému národnému regulačnému 
orgánu predložiť pripomienky len do 
jedného mesiaca. Lehotu jedného mesiaca 
nemožno predĺžiť.

zároveň sprístupní v súlade s článkom 5 
ods. 3 Komisii, skupine OERT a národným 
regulačným orgánom v ostatných 
členských štátoch návrh opatrenia spolu 
s odôvodnením, z ktorého opatrenie 
vychádza, a oznámi to Komisii, skupine 
OERT a ostatným národným regulačným 
orgánom. Národné regulačné orgány, 
skupina OERT a Komisia môžu 
dotknutému národnému regulačnému 
orgánu predložiť pripomienky len do 
jedného mesiaca. Lehotu jedného mesiaca 
nemožno predĺžiť.

4. Ak je zamýšľané opatrenie, na ktoré sa 
vzťahuje odsek 3, zamerané na:

4. Ak je zamýšľané opatrenie, na ktoré sa 
vzťahuje odsek 3, zamerané na:

a) určenie relevantného trhu, ktorý sa 
odlišuje od trhov určených v odporúčaní 
v súlade s článkom 15 ods. 1; alebo

a) určenie relevantného trhu, ktorý sa 
odlišuje od trhov určených v odporúčaní 
v súlade s článkom 15 ods. 1; alebo

b) rozhodnutie, či daný podnik označiť 
alebo neoznačiť ako podnik, ktorý má 
samostatne alebo spoločne s inými 
podnikmi významný vplyv na trhu podľa 
článku 16 ods. 3, 4 alebo 5; alebo

b) rozhodnutie, či daný podnik označiť 
alebo neoznačiť ako podnik, ktorý má 
samostatne alebo spoločne s inými 
podnikmi významný vplyv na trhu podľa 
článku 16 ods. 3, 4 alebo 5;

c) uloženie, zmenu alebo zrušenie 
povinnosti operátora vyplývajúcej 
z uplatňovania článku 16 v spojení 
s článkami 5 a 9 až 13 smernice 
2002/19/ES (prístupová smernica) 
a článku 17 smernice 2002/22/ES 
(smernica o univerzálnej službe), 
a pokiaľ by malo vplyv na obchod medzi 
členskými štátmi, a Komisia oznámila 
národnému regulačnému orgánu, že sa 
domnieva, že návrh opatrenia by vytvoril 
prekážku jednotného trhu, alebo že má 
vážne pochybnosti o jeho zlučiteľnosti 
s právom Spoločenstva, a najmä s cieľmi 

a ak by malo vplyv na obchod medzi 
členskými štátmi, a Komisia oznámila 
národnému regulačnému orgánu, že sa 
domnieva, že návrh opatrenia by vytvoril 
prekážku jednotného trhu, alebo že má 
vážne pochybnosti o jeho zlučiteľnosti 
s právom Spoločenstva, a najmä s cieľmi 
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uvedenými v článku 8, navrhované 
opatrenie sa nesmie prijať počas 
nasledujúcich dvoch mesiacov. Túto lehotu 
nemožno predĺžiť. Komisia v takomto 
prípade oznámi svoje výhrady ostatným 
národným regulačným orgánom.

uvedenými v článku 8, navrhované 
opatrenie sa nesmie prijať počas 
nasledujúcich dvoch mesiacov. Túto lehotu 
nemožno predĺžiť. 

5. V lehote dvoch mesiacov uvedenej 
v odseku 4 môže Komisia:

5. V lehote dvoch mesiacov uvedenej v 
odseku 4 Komisia môže prijať rozhodnutie 
vyžadujúce od národného regulačného 
orgánu, aby zrušil navrhované opatrenie. 
Komisia čo najviac zohľadňuje stanovisko 
OERT predložené v súlade s článkom 5 
nariadenia (ES) č.../209 Európskeho 
parlamentu a Rady o ... [ktorým sa 
zriaďuje Orgán európskych regulátorov 
v oblasti telekomunikácií (OERT)] pred 
vydaním rozhodnutia. K rozhodnutiu 
priloží podrobnú a objektívnu analýzu, v 
ktorej predloží dôvody, prečo by sa návrh 
opatrenia nemal podľa nej prijať, a 
pripojí konkrétne návrhy na zmenu a 
doplnenie návrhu opatrenia.

a) prijať rozhodnutie o návrhu opatrenia 
uvedeného v odseku 4 písm. a) a b), 
ktorým dotknutému národnému 
regulačnému orgánu uloží povinnosť 
vziať daný návrh späť, a/alebo
b) vydať stanovisko k návrhu opatrenia 
uvedeného v odseku 4 písm. c) alebo
c) vydať rozhodnutie o stiahnutí svojich 
výhrad k navrhovanému opatreniu 
uvedenému v odseku 4.
Komisia pred prijatím rozhodnutia alebo 
stanoviska podľa písmen a) až c) v čo 
najväčšej miere zohľadní stanovisko 
skupiny GERT. K rozhodnutiu alebo 
stanovisku podľa písmen a) a b) priloží 
Komisia podrobnú a objektívnu analýzu, v 
ktorej uvedie dôvody, prečo by sa návrh 
opatrenia nemal prijať, a pripojí 
konkrétne návrhy na zmenu návrhu 
opatrenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje PDN 52, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 2002/21/ES
Článok 7 – odseky 7 a 8

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Dotknutý národný regulačný orgán v čo 
najväčšej miere zohľadní pripomienky 
ostatných národných regulačných orgánov, 
skupiny GERT a Komisie a môže, okrem 
prípadov, na ktoré sa vzťahuje odsek 4 
písm. a) a b), prijať výsledný návrh 
opatrenia, pričom ho v takom prípade 
oznámi Komisii.

7. Príslušný národný regulačný orgán v 
najvyššej miere zohľadní pripomienky 
ostatných národných regulačných orgánov, 
OERT a Komisie a môže, okrem prípadov, 
na ktoré sa vzťahuje odsek 4, prijať 
výsledný návrh opatrenia, pričom ho 
v takom prípade oznámi Komisii. Každý 
iný národný regulačný orgán 
vykonávajúci funkcie podľa tejto 
smernice alebo osobitných smerníc takisto 
čo najviac zohľadňuje pripomienky 
Komisie.

Ak sa národný regulačný úrad rozhodne 
zmeniť návrh opatrenia podľa stanoviska 
vydaného podľa odseku 5 písm. b), do 
šiestich mesiacov odo dňa vydania 
stanoviska Komisie uskutoční verejnú 
konzultáciu v súlade s postupmi 
uvedenými v článku 6 a oznámi Komisii 
zmenený návrh opatrenia.
Ak sa národný regulačný úrad rozhodne, 
že nezmení návrh opatrenia podľa 
stanoviska vydaného podľa odseku 5 
písm. b), uverejní aj dôvody takéhoto 
rozhodnutia a oznámi ich Komisii do 
šiestich mesiacov odo dňa vydania 
stanoviska Komisie.
8. Národný regulačný orgán oznámi 
Komisii a skupine GERT všetky konečné 
opatrenia, na ktoré sa vzťahuje článok 7 
ods. 3 písm. a) a b).
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Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje PDN 52, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok -7a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) vkladá sa tento článok:
„Článok -7a

Postup jednotného uplatňovania 
nápravných opatrení

1. Ak cieľom zamýšľaného opatrenia 
podľa článku 7 ods. 3 je uloženie, zmena 
a doplnenie alebo zrušenie povinnosti 
prevádzkovateľa pri uplatňovaní článku 
16 v spojení s článkami 5 a 9 až 13a 
smernice 2002/19/ES (prístupová 
smernica) a článku 17 smernice 
2002/22/ES (smernica univerzálnej 
služby),Komisia môže v lehote jedného 
mesiaca stanovenej v článku 7 ods. 3 
oznámiť dotknutému národnému 
regulačnému orgánu a OERT dôvody, 
prečo sa domnieva, že navrhované 
opatrenie by tvorilo prekážku jednotného 
trhu, alebo že má vážne pochybnosti 
o jeho zlučiteľnosti s právom 
Spoločenstva. V takomto prípade sa 
navrhované opatrenie nemôže prijať 
ďalšie tri mesiace od oznámenia Komisie.
Ak sa toto oznámenie nevydá, príslušný 
národný regulačný orgán môže návrh 
opatrenia prijať, pričom čo najviac 
zohľadní všetky pripomienky Komisie, 
OERT alebo iného národného 
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regulačného orgánu.
Komisia, OERT a príslušný národný 
regulačný orgán počas trojmesačnej 
lehoty uvedenej v odseku 1 úzko 
spolupracujú, aby našli najvhodnejšie 
a najúčinnejšie opatrenie v súvislosti 
s cieľmi stanovenými v článku 8, pričom 
riadne zohľadňujú názory účastníkov 
trhu a potrebu zabezpečenia rozvoja 
jednotného regulačného postupu.
3. OERT, postupujúc v mene väčšiny jeho 
členov, do jedného mesiaca od začiatku 
trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1 
vydá stanovisko potvrdzujúce vhodnosť 
a efektívnosť navrhovaného opatrenia 
alebo naznačujúce, že návrh opatrenia by 
mohol byť prekážkou jednotného trhu 
alebo byť nezlučiteľné s právom 
Spoločenstva  a najmä s cieľmi 
uvedenými v článku 8, pričom naznačí, či 
sa domnieva, že navrhované opatrenie by 
sa malo zmeniť alebo stiahnuť a podľa 
potreby predloží na tento účel aj
konkrétne návrhy. Stanovisko sa musí 
odôvodniť a zverejniť.
4. Ak OERT vo svojom stanovisku 
uviedol, že navrhované opatrenie by sa 
malo zmeniť alebo stiahnuť, Komisia 
môže pri dôslednom zohľadnení 
stanoviska OERT prijať pred koncom 
trojmesačnej doby uvedenej v odseku 1 
rozhodnutie, ktorým požiada dotknutý 
národný regulačný orgán, aby zmenil 
alebo stiahol navrhované opatrenie, 
a podľa potreby predložiť na tento účel aj 
konkrétne návrhy.
5. Komisia môže vo všetkých ostatných 
prípadoch, dôsledne zohľadňujúc všetky 
stanoviská OERT a v súlade s postupom 
uvedeným v článku 22 ods. 2 (regulačný 
komitologický postup), predložiť návrh 
rozhodnutia požadujúceho od príslušného 
národného regulačného orgánu, aby 
zmenil alebo stiahol návrh opatrenia a na 
tento účel predložil konkrétne návrhy.
6. Ak Komisia do konca trojmesačnej 
lehoty uvedenej v odseku 1 neprijala 
rozhodnutie podľa odseku 4 alebo 



PR\770260SK.doc 39/95 PE420.223v01-00

SK

nepredložila návrh rozhodnutia podľa 
odseku 5, príslušný národný regulačný 
orgán môže prijať navrhované opatrenie, 
pričom čo najviac zohľadní všetky 
pripomienky Komisie a OERT. Národný 
regulačný orgán zverejní, ako zohľadnil 
tieto pripomienky.
7. Do šiestich mesiacov potom, ako 
Komisia prijala odôvodnené rozhodnutie v 
súlade s odsekmi 4 alebo 5, ktorým 
požaduje, aby národný regulačný orgán 
zmenil alebo stiahol návrh opatrenia, 
príslušný národný regulačný orgán zmení 
alebo stiahne návrh opatrenia v súlade s 
týmto rozhodnutím. Ak sa navrhované 
opatrenie má zmeniť, národný regulačný 
orgán uskutoční verejnú konzultáciu v 
súlade s transparentným konzultačným 
postupom uvedeným v článku 6 a znovu 
informuje Komisiu o zmene návrhu 
opatrenia v súlade s článkom 7.
8. Národný regulačný orgán môže v 
ktoromkoľvek štádiu stiahnuť návrh 
opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 1 
písm. b)) tým, že umožňuje členským štátom primerane dohliadať (regulačný postup) na 
nápravné opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nesúhlasu medzi OERT a Komisiou. 
Takisto rozširuje kontrolu členských štátov nad povinnosťou funkčného oddelenia, ktoré 
v súčasnosti patrí iba do poradného postupu výboru COCOM.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa 
prijmú v súlade s poradným postupom 

vypúšťa sa
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uvedeným v článku 22 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ sa v článku 9 ohľadom rádiových 
frekvencií neustanovuje inak, členské štáty 
v čo najväčšej miere zohľadňujú 
požiadavku technologickej neutrality 
regulácie a zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány pri plnení regulačných 
úloh uvedených v tejto smernici a 
v špecifických smerniciach, a najmä úloh, 
ktoré majú zabezpečiť efektívnu 
hospodársku súťaž, postupovali podobne.

Ak sa v článku 9 o rádiových frekvenciách
nestanovuje inak alebo sa to inak 
nevyžaduje na splnenie cieľov 
zakotvených v odsekoch 2 až 4, členské 
štáty čo najviac zohľadňujú požiadavku 
technologickej neutrality regulácie a 
zabezpečujú, aby národné regulačné orgány 
pri plnení regulačných úloh uvedených v 
tejto smernici a v špecifických 
smerniciach, najmä úloh, ktoré majú 
zabezpečiť efektívnu hospodársku súťaž, 
postupovali podobne. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 56, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 58, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno e
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 3 – písmeno d

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) spolupracujú navzájom, s Komisiou a 
skupinou GERT tak, aby zabezpečili 
rozvoj jednotného regulačného postupu a 
jednotné uplatňovanie tejto smernice a
špecifických smerníc.

d) spolupracujú s Komisiou a OERT tak, 
aby zabezpečili rozvoj jednotnej regulačnej 
praxe a jednotné uplatňovanie tejto 
smernice a osobitných smerníc.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
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a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

fa) v odseku 4 sa dopĺňa písmeno fa):
„fa) uplatňujú zásadu, že používatelia by 
mali mať možnosť získať prístup ku 
každému zákonnému obsahu a šíriť ho a 
používať ľubovoľné zákonné aplikácie 
a/alebo služby podľa ich výberu;“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje PDN 61, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 138, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podporujú predvídateľnosť regulácie; a) podporujú predvídateľnosť regulácie 
zabezpečením zhodného regulačného 
prístupu v nasledujúcich revíznych 
obdobiach;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje PDN 62, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) chránia hospodársku súťaž v prospech 
spotrebiteľov a prípadne podporujú 
hospodársku súťaž v oblasti infraštruktúry;

c) chránia hospodársku súťaž v prospech 
spotrebiteľov a vždy, keď je to možné,
podporujú hospodársku súťaž v oblasti 
infraštruktúry;
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Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje PDN 62, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN čiastočne obnovuje PDN 62, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8a (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok -8a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a) vkladá sa tento článok:
„Článok -8a

Výbor pre politiku rádiového 
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frekvenčného spektra
1. Týmto sa zriaďuje Výbor pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra (ďalej 
len RSPC), ktorý má prispieť k splneniu 
cieľov stanovených v odsekoch 1, 3 a 5 
článku 8a.
RSPC poskytuje poradenstvo Európskemu 
parlamentu, Rade a Komisii v otázkach 
politiky rádiového frekvenčného spektra.
Výbor RSPC tvoria zástupcovia na vysokej 
úrovni príslušných národných orgánov 
zodpovedných za politiku rádiového 
frekvenčného spektra v každom členskom 
štáte. Každý členský štát má jeden hlas 
a Komisia nehlasuje.
2. RSPC absolútnou väčšinou prijíma 
stanoviská na požiadanie Európskeho 
parlamentu, Rady, Komisie alebo 
z vlastnej iniciatívy.
3. RSPC predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú správu 
o činnosti.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 63/rev, článok 8a, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. 
septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Strategické plánovanie a koordinácia 
politiky rádiového frekvenčného spektra v 

Článok 8a
Strategické plánovanie a koordinácia 
politiky rádiového frekvenčného spektra
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Európskej únii
1. Členské štáty spolupracujú navzájom a s 
Komisiou pri strategickom plánovaní, 
koordinácii a harmonizácii využívania 
rádiového frekvenčného spektra v 
Európskej únii. Na tieto účely zohľadňujú 
okrem iného aspekty politík Európskej únie 
týkajúce sa hospodárstva, bezpečnosti, 
zdravia, verejného záujmu, slobody 
prejavu, kultúry, vedy, spoločnosti 
a techniky, ako aj rozličné záujmy skupín 
užívateľov rádiového frekvenčného 
spektra, aby sa optimalizovalo jeho 
využitie a aby sa predchádzalo škodlivému 
rušeniu.

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

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

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

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

3. Vždy, keď je to potrebné na 
zabezpečenie účinnej koordinácie záujmov 
Európskeho spoločenstva
v medzinárodných organizáciách 
kompetentných v otázkach rádiového 
frekvenčného spektra, Komisia môže 
navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade 
ciele spoločnej politiky, pričom čo najviac 
zohľadňuje stanovisko RSPC. 

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

4. Komisia predkladá v súlade s článkom 
251 zmluvy legislatívne návrhy na 
zriadenie viacročných programov politiky 
rádiového frekvenčného spektra, pričom čo 
najviac zohľadňuje stanovisko RSPG.
Tieto programy stanovujú politickú 
orientáciu a ciele strategického 
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plánovania, koordinácie a harmonizácie 
využívania rádiového frekvenčného 
spektra v Spoločenstve v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice 
a osobitných smerníc.
4a. Komisia môže prijať primerané 
vykonávacie predpisy, ktoré sa budú 
uplatňovať v rámci viacročných 
programov politiky rádiového 
frekvenčného spektra uvedených v odseku 
4.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením, sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 22 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)) by specifying further that the radio spectrum policy programmes shall set out the 
policy orientations and objectives for the strategic planning, coordination and harmonisation 
of the use of radio spectrum in the Community and by moving the implementing measures 
provided for in Article 8c to this Article. This will allow in the future and subject to the 
agreement by the European Parliament and Council through the radio spectrum policy 
programmes to apply harmonisation measures in this field following the regulatory procedure 
with scrutiny. The deletion of Article 9c (radio frequency management harmonisation 
measures) is accepted as part of the compromise.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Smernica 2002/21/ES
Článok 9 – odseky1 a 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia účinnú správu 
rádiových frekvencií pre elektronické 
komunikačné služby na svojom území 
v súlade s článkom 8, pričom náležite 
zohľadňujú skutočnosť, že rádiové 

1. Členské štáty zabezpečia účinnú správu 
rádiových frekvencií pre elektronické 
komunikačné služby na svojom území 
v súlade s článkami 8 a 8a, pričom náležite 
zohľadňujú skutočnosť, že rádiové 
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frekvencie sú verejným majetkom 
s významnou spoločenskou, kultúrnou a 
hospodárskou hodnotou. Zabezpečia, aby 
prideľovanie frekvenčného spektra pre 
elektronické komunikačné služby 
a vydávanie všeobecných povolení alebo
individuálnych práv na používanie 
takýchto rádiových frekvencií príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi bolo založené na 
objektívnych, transparentných, 
nediskriminačných a primeraných 
kritériách. Rešpektujú pritom príslušné 
medzinárodné dohody a môžu zohľadniť
verejné záujmy. 

frekvencie sú verejným majetkom 
s významnou spoločenskou, kultúrnou 
a hospodárskou hodnotou. Zabezpečia, aby 
prideľovanie frekvenčného spektra pre 
elektronické komunikačné služby 
a vydávanie všeobecných povolení alebo 
individuálnych práv na používanie 
takýchto rádiových frekvencií príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi bolo založené na 
objektívnych, transparentných, 
nediskriminačných a primeraných 
kritériách. Rešpektujú pritom príslušné 
medzinárodné dohody a môžu zohľadniť 
verejné záujmy.

2. Členské štáty podporujú harmonizáciu 
používania rádiových frekvencií v celom 
Spoločenstve v súlade s potrebou 
zabezpečiť ich účinné a efektívne 
využívanie, a to aj v rámci úsilia 
o dosiahnutie výhod pre spotrebiteľov, ako 
sú napríklad úspory z rozsahu alebo 
interoperabilita služieb. Konajú pritom 
v súlade s rozhodnutím č. 676/2002/ES 
(rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom 
spektre).

2. Členské štáty podporujú harmonizáciu 
používania rádiových frekvencií v celom 
Spoločenstve v súlade s potrebou 
zabezpečiť ich účinné a efektívne 
využívanie, a to aj v rámci úsilia 
o dosiahnutie výhod pre spotrebiteľov, ako 
sú napríklad úspory z rozsahu alebo 
interoperabilita služieb. Konajú pritom v 
súlade s článkom 8a tejto smernice a s 
rozhodnutím č. 676/2002/ES (rozhodnutie 
o rádiovom frekvenčnom spektre).

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
písm. a)) konkretizovaním, že opatrenia prijaté podľa tohto článku sú v súlade s článkom 8a 
(strategické plánovanie a koordinácia politiky rádiového frekvenčného spektra).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Smernica 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pokiaľ nie je v druhom pododseku 
ustanovené inak, členské štáty zabezpečia, 
aby sa v rádiových frekvenčných pásmach 

3. Ak nie je v druhom pododseku 
ustanovené inak, členské štáty 
zabezpečujú, aby sa v rádiových 



PR\770260SK.doc 49/95 PE420.223v01-00

SK

dostupných pre elektronické komunikačné 
služby podľa ich národných plánov 
frekvenčného spektra a 
Rádiokomunikačného poriadku ITU
mohli používať všetky druhy technológií 
používaných pre elektronické komunikačné 
služby. 

frekvenčných pásmach, ktoré členské štáty 
v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva deklarovali za dostupné pre 
elektronické komunikačné služby, mohli 
používať všetky druhy technológií 
používaných pre elektronické komunikačné 
služby.

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
písm. a)) vysvetlením, že členské štáty sa môžu odchýliť od zásady neutrality, aby splnili 
požiadavku zakotvené v Rádiokomunikačnom poriadku ITU (napr. aby zabránili problémom 
interferencie so susednými krajinami). Stálosť opatrení prijatých podľa tohto článku a 
organizácií medzinárodného frekvenčného spektra sa ďalej zdôrazňuje v odôvodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Smernica 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pokiaľ nie je v druhom pododseku 
ustanovené inak, členské štáty zabezpečia, 
aby sa v rádiových frekvenčných pásmach 
dostupných pre elektronické komunikačné 
služby podľa ich národných plánov 
frekvenčného spektra 
a Rádiokomunikačného poriadku ITU
mohli poskytovať všetky druhy 
elektronických komunikačných služieb. 
Členské štáty však môžu pre elektronické 
komunikačné služby, ktoré sa majú 
poskytovať, ustanoviť primerané a 
nediskriminačné obmedzenia.

4. Ak nie je v druhom pododseku 
ustanovené inak, členské štáty 
zabezpečujú, aby sa v rádiových 
frekvenčných pásmach, ktoré členské štáty 
v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva deklarovali za dostupné pre 
elektronické komunikačné služby, mohli 
používať všetky druhy technológií 
používaných pre elektronické komunikačné 
služby. Členské štáty však môžu na 
poskytované typy elektronických 
komunikačných služieb uvaliť primerané a 
nediskriminačné obmedzenia vrátane 
prípadného plnenia požiadaviek 
Rádiokomunikačného poriadku ITU.

Or. en
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Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
písm. a)) vysvetlením, že členské štáty sa môžu odchýliť od zásady neutrality, aby splnili 
požiadavku zakotvené v Rádiokomunikačnom poriadku ITU (napr. aby zabránili problémom 
interferencie so susednými krajinami). Stálosť opatrení prijatých podľa tohto článku a 
organizácií medzinárodného frekvenčného spektra sa ďalej zdôrazňuje v odôvodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Smernica 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenie, ktorým sa zakazuje poskytovať 
akúkoľvek inú elektronickú komunikačnú 
službu v konkrétnom pásme, sa môže 
zaviesť len v prípadoch odôvodnených 
potrebou chrániť služby zabezpečujúce 
ochranu života. Členské štáty môžu 
rozšíriť takéto opatrenie s tým, aby sa 
plnili aj iné ciele všeobecného záujmu.

Opatrenie, ktorým sa zakazuje poskytovať 
akúkoľvek inú elektronickú komunikačnú 
službu v konkrétnom pásme, sa môže 
zaviesť len v prípadoch odôvodnených 
potrebou chrániť služby zabezpečujúce 
ochranu života.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN (pozri PDN 64/rev, bod 4, posledný odsek) obnovuje pozíciu, ktorú Parlament 
prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Smernica 2002/21/ES
Článok 9a – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Opatrenia prijaté na základe tohto 
článku nepredstavujú udelenie nových 
práv na používanie a nepodliehajú preto 
relevantným ustanoveniam článku 5 ods. 

vypúšťa sa
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2 smernice 2002/20/ES (smernica 
o povolení).

Or. en

Odôvodnenie
Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Smernica 2002/21/ES
Článok 9b – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu ustanoviť, že 
podniky môžu individuálne práva na 
používanie rádiových frekvencií prevádzať 
na iné podniky alebo im ich prenajímať 
v súlade s vnútroštátnymi postupmi.

1. Členské štáty zabezpečujú, že podniky 
môžu prevádzať alebo prenajímať iným 
podnikom individuálne práva na 
využívanie rádiových frekvencií 
v pásmach, pre ktoré je to ustanovené vo 
vykonávacích opatreniach prijatých na 
základe článku 8a(4a) v súlade 
s vnútroštátnymi postupmi. Tieto 
vykonávacie opatrenia môžu zabezpečiť aj 
harmonizáciu podmienok súvisiacich 
s týmito právami.

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
písm. a)), pričom predmetom sa stáva budúce uplatňovanie vykonávacích opatrení (na 
základe regulačného postupu s kontrolou) v tejto oblasti pre dohodu Európskeho parlamentu 
a Rady pomocou politiky rádiového frekvenčného spektra. Vypustenie článku 9c 
(harmonizačné opatrenia riadenia rádiovej frekvencie) sa akceptovalo ako súčasť 
kompromisu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu aj v prípade iných 
pásiem môžu stanoviť, aby podniky 
prevádzali alebo prenajímali individuálne 
užívacie práva na rádiové frekvencie iným 
podnikom v súlade s vnútroštátnymi 
postupmi.

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN (pozri PDN 66, bod 1 druhý odsek) sa hľadá kompromis medzi Radou 
a Parlamentom (článok 62 ods. 2 písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 10 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Národné regulačné orgány zabezpečia, 
aby sa národné číslovacie plány a postupy 
uplatňovali spôsobom zabezpečujúcim 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
poskytovateľmi verejne dostupných 
elektronických komunikačných služieb. 
Členské štáty najmä zabezpečia, aby 
podnik, ktorému bolo udelené právo na 
používanie číselnej množiny, 
nediskriminoval ostatných poskytovateľov 
elektronických komunikačných služieb, 
pokiaľ ide o postupnosť čísel používaných 
na zabezpečenie prístupu k ich službám.

2. Národné regulačné orgány zabezpečujú, 
aby sa číslovacie plány a postupy 
uplatňovali spôsobom zabezpečujúcim 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
poskytovateľmi verejne dostupných 
elektronických komunikačných služieb a s 
používateľmi čísel v celej Európskej únii.
Členské štáty zabezpečujú najmä to, aby 
podnik, ktorému bol pridelený číselný 
rozsah, nediskriminoval ostatných 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných služieb a používateľov, 
pokiaľ ide o postupnosť čísel používaných 
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na udelenie prístupu k ich službám.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 68 (mierne upravený), ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. 
septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12 – písmeno b
Smernica 2002/21/ES
Článok 10 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty podporujú harmonizáciu 
osobitných čísel alebo číselných množín 
v rámci Spoločenstva, ak to prispieva 
k fungovaniu vnútorného trhu a rozvoju
celoeurópskych služieb. Komisia môže 
v tejto veci prijímať vhodné technické 
vykonávacie opatrenia. 

4. Členské štáty podporujú harmonizáciu 
osobitných čísel a číselných rozsahov v 
rámci Spoločenstva, ak to prispieva k 
fungovaniu vnútorného trhu alebo sa tým 
podporuje rozvoj celoeurópskych služieb. 
Komisia môže v tejto veci prijímať vhodné 
technické vykonávacie opatrenia, ktoré 
môžu obsahovať zabezpečenie 
primeraného cezhraničného prístupu k 
vnútroštátnemu číslovaniu pre 
používateľov a poskytovateľov služieb 
elektronickej komunikácie. Vykonávacími 
opatreniami môže OETR získať osobitné 
zodpovednosti pri uplatňovaní týchto 
opatrení.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením, sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 22 ods. 3.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením, sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 22 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 69 (mierne upravený), ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. 
septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica 2002/21/ES
Článok 12 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady 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 ak 
môže využívať postup na vyvlastnenie 
alebo využívanie majetku, národné 
regulačné orgány môžu uložiť spoločné 
používanie takýchto zariadení alebo 
majetku vrátane, a okrem iného, budov 
alebo vstupov do nich, stožiarov, antén, 
veží a iných nosných zariadení, 
káblovodov, rúr, vstupných šácht, 
rozvodných skríň a neaktívnych sieťových 
prvkov.

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 ak 
môže využívať postup na vyvlastnenie 
alebo využívanie majetku, národné 
regulačné orgány, v plnej miere 
zohľadňujúc zásadu proporcionality,
môžu uložiť spoločné používanie takýchto 
zariadení alebo majetku vrátane, a okrem 
iného, budov alebo vstupov do nich, 
elektroinštalácie v budovách, stožiarov, 
antén, veží a iných nosných zariadení, 
káblovodov, rúr, vstupných šácht, 
rozvodných skríň a neaktívnych sieťových 
prvkov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 70 (mierne upravený), ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. 
septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica 2002/21/ES
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečujú., aby 
národné regulačné orgány mali právomoc 
požadovať od držiteľov práv uvedených v 
odseku 1 po uplynutí primeranej lehoty na 
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verejné konzultácie, počas ktorej všetky 
zainteresované strany dostanú príležitosť 
vyjadriť svoje stanoviská, aby spoločne 
využívali zariadenia alebo majetok 
vrátane fyzického spoločného umiestnenia 
s cieľom podporiť efektívne investície do 
infraštruktúry a napomáhať inováciu. 
Takéto režimy spoločného využívania 
alebo koordinácie môžu obsahovať 
pravidlá rozdelenia nákladov za spoločné 
využívanie zariadenia alebo majetku 
a zabezpečia, aby si príslušné podniky 
primerane rozdelili riziká.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 70 bod 2a (mierne upravený), ktorý Parlament prijal v prvom 
čítaní 24. septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica 2002/21/ES
Článok 12 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak je to vhodné, členské štáty môžu 
zabezpečiť, aby podniky poskytovali na 
požiadanie príslušných orgánov 
informácie, ktoré takéto orgány spolu s 
národnými regulačnými orgánmi potrebujú 
na to, aby mohli vytvoriť podrobný 
inventár povahy, dostupnosti a 
geografickej polohy zariadení uvedených v 
odseku 1 a sprístupniť ju zainteresovaným 
stranám.

3. Členské štáty zabezpečujú, aby podniky 
poskytovali na požiadanie príslušných 
orgánov informácie, ktoré takéto orgány 
spolu s národnými regulačnými orgánmi 
potrebujú na to, aby mohli vytvoriť 
podrobný inventár povahy, dostupnosti 
a geografickej polohy zariadení uvedených 
v odseku 1 a sprístupniť ju 
zainteresovaným stranám.

Or. en

Odôvodnenie
Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica 2002/21/ES
Článok 12 – odsek 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečujú, aby 
príslušné orgány v spolupráci s 
národnými regulačnými orgánmi a pri 
zohľadnení verejných prác uvedených 
v odseku 2, ako aj pri zohľadnení iných 
príslušných verejných zariadení 
a majetku, zostavili vhodné koordinačné 
postupy. Tieto postupy môžu obsahovať 
postupy zabezpečujúce, aby zúčastnené 
strany mali informácie týkajúce sa 
príslušných verejných zariadení alebo 
majetku a pokračujúcich a plánovaných 
verejných prác, aby boli o týchto prácach 
včas informované a aby sa v maximálnej 
miere uľahčilo spoločné využívanie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 70 bod 2c, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica 2002/21/ES
Článok 12 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Opatrenia prijaté národným regulačným 
orgánom v súlade s odsekom 1 musia byť 
objektívne, transparentné, nediskriminačné 
a primerané.

4. Opatrenia prijaté národným regulačným 
orgánom v súlade s týmto článkom musia 
byť objektívne, transparentné, 
nediskriminačné a primerané.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 70 bod 3, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 15
Smernica 2002/21/ES
Článok 13a – odsek 3 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak takéto narušenie malo alebo by mohlo 
mať vplyv na iné členské štáty, dotknutý
národný regulačný orgán informuje 
národné regulačné orgány v ostatných 
členských štátoch a Európsku agentúru pre 
bezpečnosť sietí a informácií (agentúra
ENISA). Ak dotknutý národný regulačný 
orgán usúdi, že zverejnenie narušenia je 
vo verejnom záujme, môže o ňom 
informovať verejnosť, alebo to uloží ako 
povinnosť podnikom.

Príslušný vnútroštátny orgán podľa 
potreby informuje príslušné národné 
regulačné orgány v ostatných členských 
štátoch a Európsku agentúru pre 
bezpečnosť sietí a informácií (agentúru
ENISA). Ak je zverejnenie prípadu 
narušenia vo verejnom záujme, príslušný 
vnútroštátny orgán môže informovať 
verejnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 71 bod 3 druhý odsek (mierne upravený), ktorý Parlament prijal v 
prvom čítaní 24. septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 15
Smernica 2002/21/ES
Článok 13b – odsek 1
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
národné regulačné orgány mali na účely 
vykonávania článku 13a právomoc vydávať 
záväzné usmernenia pre podniky, ktoré 
poskytujú verejné komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné 
národné regulačné orgány mali na účely 
implementácie ustanovení článku 13a 
právomoc vydávať záväzné pokyny pre 
podniky, ktoré poskytujú verejné 
komunikačné siete alebo verejne dostupné 
elektronické komunikačné služby. Záväzné 
pokyny sú proporčné a uplatňujú sa v 
primeranom časovom rámci.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 72 (mierne upravený), ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. 
septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 15
Smernica 2002/21/ES
Článok 13b – odsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány mali všetky právomoci 
potrebné na vyšetrenie prípadov 
nedodržiavania predpisov.

3. Členské štáty zabezpečujú, aby národné 
regulačné orgány mali všetky právomoci 
potrebné na vyšetrovanie prípadov 
nedodržiavania predpisov a ich následkov 
na bezpečnosť a integritu sietí.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 75 (mierne upravený), ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. 
septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3. Ak podnik má významný vplyv na 
konkrétom trhu (ďalej len prvý trh), 
možno ho označiť za podnik, ktorý má 
veľký vplyv na príbuznom trhu (ďalej len 
druhý trh), ak sú prepojenia medzi týmito 
dvoma trhmi také, že umožňujú prenesenie 
vplyvu z prvého trhu na druhý trh, a tým 
sa posilní vplyv podniku na trhu. Preto 
možno na druhom trhu uplatňovať 
nápravné opatrenia podľa článkov 9, 10, 11 
a 13 smernice 2002/19/ES (prístupová 
smernica) zamerané na predchádzanie 
takémuto prenosu vplyvu, a ak takéto 
nápravné opatrenia nepostačujú, možno 
uložiť nápravné opatrenia podľa článku 17 
smernice 2002/22/ES (smernica 
o univerzálnej službe).

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 1 
písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17 – písmeno b
Smernica 2002/21/ES
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Po verejnej konzultácii a konzultácii 
s národnými regulačnými orgánmi 
a zohľadňujúc v čo najväčšej miere 
stanovisko skupiny GERT prijme Komisia 

1. Komisia po verejných konzultáciách a 
konzultácii s OERT prijme odporúčanie o 
relevantných trhoch produktov a služieb 
(ďalej len odporúčanie). V odporúčaní sa 
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v súlade s postupom uvedeným v článku 
22 ods. 2 odporúčanie o relevantných 
trhoch produktov a služieb (ďalej len 
„odporúčanie“). V odporúčaní sa 
identifikujú tie trhy produktov a služieb 
v odvetví elektronických komunikácií, 
ktorých povaha môže opodstatňovať 
uloženie regulačných povinností 
ustanovených v špecifických smerniciach 
bez toho, aby boli dotknuté trhy, ktoré 
môžu byť určené v osobitných prípadoch 
podľa práva hospodárskej súťaže. Komisia 
určí trhy v súlade so zásadami práva 
hospodárskej súťaže.

identifikujú tie trhy produktov a služieb 
v odvetví elektronických komunikácií, 
ktorých povaha môže opodstatňovať 
uloženie regulačných povinností 
ustanovených v špecifických smerniciach 
bez toho, aby boli dotknuté trhy, ktoré 
môžu byť určené v osobitných prípadoch 
podľa práva hospodárskej súťaže. Komisia 
určí trhy v súlade so zásadami práva 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Odôvodnenie
Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17 – písmeno d
Smernica 2002/21/ES
Článok 15 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Po konzultácii s národnými 
regulačnými orgánmi môže Komisia 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
22 ods. 2a prijať rozhodnutie identifikujúce 
nadnárodné trhy, pričom v čo najväčšej 
miere zohľadní stanovisko skupiny GERT.

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 22 ods. 3 môže prijať rozhodnutie 
identifikujúce nadnárodné trhy, pričom čo 
najdôslednejšie zohľadní stanovisko 
OERT predložené v súlade s článkom 7 
nariadenia […./ES].

Or. en

Odôvodnenie
Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 18 – písmeno b
Smernica 2002/21/ES
Článok 16 – odseky 5 a 6

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V prípade nadnárodných trhov 
identifikovaných v rozhodnutí uvedenom 
v článku 15 ods. 4 vypracujú dotknuté 
národné regulačné orgány spoločnú
analýzu trhu, pričom v čo najväčšej miere 
zohľadnia usmernenia a jednotne 
rozhodnú o uložení, zachovaní, zmene 
alebo zrušení regulačných povinností 
uvedených v odseku 2 tohto článku.

5. V prípade nadnárodných trhov 
identifikovaných v rozhodnutí uvedenom v 
článku 15 ods. 4) Komisia požiada OERT, 
aby vypracoval analýzu trhu, pričom v 
najvyššej miere zohľadní usmernenia, a 
predložil stanovisko o uložení, zachovaní, 
zmene, doplnení alebo zrušení regulačných 
povinností uvedených v odseku 2 tohto 
článku.

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

6. Na opatrenia prijaté podľa ustanovení 
odsekov 3 a 4 sa vzťahujú postupy uvedené 
v článkoch 6 a 7. Národné regulačné 
orgány vypracujú analýzu relevantného 
trhu a oznámia príslušný návrh opatrenia 
podľa článku 7:

6. Na opatrenia prijaté podľa ustanovení 
odsekov 3 a 4 sa vzťahujú postupy uvedené 
v článkoch 6 a 7. Národné regulačné 
orgány vypracujú analýzu relevantného 
trhu a oznámia príslušný návrh opatrenia 
podľa článku 7:

a) do troch rokov od prijatia 
predchádzajúceho opatrenia, ktoré sa 
vzťahuje na daný trh; túto lehotu však 
možno výnimočne predĺžiť nad tri roky, ak 
národný regulačný orgán oznámi Komisii 
odôvodnený návrh na predĺženie lehoty 
a Komisia voči takémuto návrhu do 
jedného mesiaca od tohto oznámenia 
nevznesie námietku;

a) do troch rokov od prijatia 
predchádzajúceho opatrenia, ktoré sa 
vzťahuje na daný trh; túto lehotu však 
možno výnimočne predĺžiť až o ďalšie dva 
roky, ak národný regulačný orgán oznámi 
Komisii odôvodnený návrh na predĺženie 
lehoty a Komisia voči takémuto návrhu do 
jedného mesiaca od tohto oznámenia 
nevznesie námietku;

b) do dvoch rokov od prijatia revidovaného b) do dvoch rokov od prijatia revidovaného 
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odporúčania o relevantných trhoch v 
prípade trhov, ktoré predtým neboli 
oznámené Komisii, alebo

odporúčania o relevantných trhoch v 
prípade trhov, ktoré predtým neboli 
oznámené Komisii, alebo

c) do dvoch rokov od pristúpenia k 
Európskej únii v prípade členských štátov, 
ktoré medzičasom pristúpili k Európskej 
únii.

c) do dvoch rokov od pristúpenia k 
Európskej únii v prípade členských štátov, 
ktoré medzičasom pristúpili k Európskej 
únii.

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 1 
písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 18 – písmeno c
Smernica 2002/21/ES
Článok 16 – odsek 7

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Ak národný regulačný orgán nedokončil 
svoju analýzu relevantného trhu 
identifikovaného v odporúčaní v lehote 
stanovenej v článku 16 ods. 6, skupina 
GERT mu na jeho žiadosť pomôže 
dokončiť analýzu osobitného trhu a 
osobitných povinností, ktoré sa majú 
uložiť. Dotknutý národný regulačný 
orgán s takouto pomocou oznámi Komisii 
do šiestich mesiacov návrh opatrenia 
podľa článku 7.

7. Ak národný regulačný orgán nedokončil 
svoju analýzu relevantného trhu 
identifikovaného v odporúčaní v lehote 
stanovenej v článku 16 ods. 6, Komisia 
môže požiadať OERT, aby vydal 
stanovisko vrátane návrhu opatrenia, 
analýzu osobitného trhu a osobitných 
povinností, ktoré sa majú uložiť. OERT 
uskutoční verejné konzultácie o príslušnom 
navrhovanom opatrení.

Or. en

Odôvodnenie
Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 17 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v odseku 1 druhej vete sa slová „v 
súlade s postupom uvedeným v článku 22 
ods. 2“ nahrádzajú slovami „v súlade s 
postupom uvedeným v článku 22 ods. 2a“;

a) v odseku 1 prvej vete sa slová „v súlade 
s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2“ 
nahrádzajú slovami „v súlade s postupom 
uvedeným v článku 22 ods. 3“;

Or. en

Odôvodnenie
Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19 – písmeno b
Smernica 2002/21/ES
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Členské štáty podporia vykonávanie 
medzinárodných noriem alebo odporúčaní 
prijatých Medzinárodnou 
telekomunikačnou úniou (ITU),Výborom 
pre elektronickú komunikáciu (ECC), 
Medzinárodnou organizáciu pre 
normalizáciou (ISO) alebo Medzinárodnou 
elektrotechnickou komisiou (IEC), ak 
takéto normy a/alebo špecifikácie chýbajú.

Členské štáty podporia vykonávanie 
medzinárodných noriem alebo odporúčaní 
prijatých Medzinárodnou 
telekomunikačnou úniou (ITU), 
Európskou konferenciou poštových a 
telekomunikačných správ (CEPT), 
Medzinárodnou organizáciu pre 
normalizáciu (ISO) alebo Medzinárodnou 
elektrotechnickou Komisiou (IEC), ak 
takéto normy a/alebo špecifikácie chýbajú.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 83, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19 – písmeno c
Smernica 2002/21/ES
Článok 17 – odsek 5

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak Komisia usúdi, že normy a/alebo 
špecifikácie uvedené v odseku 1 už naďalej 
neprispievajú k zabezpečeniu 
harmonizovaných elektronických 
komunikačných služieb alebo, že už 
nenapĺňajú potreby zákazníkov alebo 
bránia technologickému rozvoju, v súlade s 
článkom 22 ods. 2a odstráni normy a/alebo 
špecifikácie zo zoznamu uvedeného v 
odseku 1.

5. Ak Komisia usúdi, že normy a/alebo 
špecifikácie uvedené v odseku 1 už naďalej 
neprispievajú k zabezpečeniu 
harmonizovaných elektronických 
komunikačných služieb alebo, že už 
nenapĺňajú potreby zákazníkov alebo 
bránia technologickému rozvoju, v súlade s 
článkom 22 ods. 3 odstráni normy a/alebo 
špecifikácie zo zoznamu uvedeného v 
odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19 – písmeno e
Smernica 2002/21/ES
Článok 17 – odsek 6a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Vykonávacie opatrenia uvedené v 
odsekoch 4 a 6 a zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
22 ods. 3.

6a. Vykonávacie opatrenia uvedené v 
odsekoch 1, 4, 5 a 6 a zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
22 ods. 3.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2002/21/ES
Článok 19

Spoločná pozícia Rady 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), ak 
Komisia zistí, že odlišnosti vo vykonávaní 
regulačných úloh uvedených v tejto 
smernici a špecifických smerniciach 
jednotlivými národnými regulačnými 
orgánmi môžu tvoriť prekážky vnútorného 
trhu, môže vydať odporúčanie týkajúce sa 
harmonizovaného uplatňovania ustanovení 
tejto smernice a špecifických smerníc 
v snahe podporiť plnenie cieľov 
ustanovených v článku 8, pričom v čo 
najväčšej miere zohľadňuje prípadné 
stanovisko skupiny GERT.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 
tejto smernice a články 6 a 8 smernice 
2002/20/ES (smernica o povolení), ak 
Komisia zistí, že odlišnosti vo vykonávaní 
regulačných úloh uvedených v tejto 
smernici a špecifických smerniciach 
jednotlivými národnými regulačnými 
orgánmi môžu tvoriť prekážky vnútorného 
trhu, môže vydať rozhodnutie týkajúce sa 
harmonizovaného uplatňovania ustanovení
tejto smernice a špecifických smerníc 
v snahe podporiť plnenie cieľov 
ustanovených v článku 8, pričom v čo 
najväčšej miere zohľadňuje prípadné 
stanovisko skupiny GERT.

2. Ak Komisia vydáva odporúčanie podľa 
odseku 1, musí konať v súlade s postupom 
uvedeným v článku 22 ods. 2.
Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány pri plnení svojich úloh 
takéto odporúčania v čo najväčšej miere 
zohľadňovali . Ak sa národný regulačný 
orgán rozhodne nepostupovať podľa 
odporúčania, informuje o tom Komisiu a 
zdôvodní svoje rozhodnutie.

2a. Rozhodnutie uvedené v odseku 1, 
ktoré má túto smernicu doplniť o iné než 
podstatné prvky sa prijíma v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 22 ods. 3.
2b. Opatrenia prijaté podľa odseku 1 
môžu zahŕňať identifikáciu 
harmonizovaného alebo koordinovaného 
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postupu na riešenie týchto otázok:
a) dôsledné vykonávanie regulačných 
postupov vrátane regulovania nových 
služieb, trhov na nižšej ako národnej 
úrovni a cezhraničných elektronických 
komunikačných služieb poskytovaných 
podnikom;
b) otázky spojené s prideľovaním čísel, 
pomenovaním a určovaním adries vrátane 
číselných rozsahov, prenosnosti čísel a 
identifikačných údajov, systémov prepočtu 
čísla a prekladu adries a prístupu k 
tiesňovým službám čísla 112;
c) spotrebiteľské otázky, ktoré nezahŕňa 
smernica 2002/22/ES (smernica 
o univerzálnej službe), najmä prístupnosť 
koncových užívateľov so zdravotným 
postihnutím k službám a zariadeniam 
elektronických komunikácií,
d) regulačné účtovníctvo vrátane výpočtu 
investičného rizika.

3. Skupina GERT môže z vlastného 
podnetu poradiť Komisii, či by sa malo 
prijať opatrenie podľa odseku 1.

3. Skupina GERT môže z vlastného 
podnetu poradiť Komisii, či by sa malo 
prijať opatrenie podľa odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 84 (upravený), ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. 
septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 23
Smernica 2002/21/ES
Článok 21 – odseky 2 a 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ktorákoľvek strana môže predložiť spor 
dotknutým národným regulačným 
orgánom. Príslušné národné regulačné 

2. Ktorákoľvek strana môže predložiť spor 
dotknutým národným regulačným 
orgánom. Príslušné národné regulačné 
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orgány koordinujú svoje úsilie o vyriešenie 
sporu v súlade s cieľmi ustanovenými 
v článku 8.

orgány koordinujú v rámci OERT svoje 
úsilie o vyriešenie sporu v súlade s cieľmi 
ustanovenými v článku 8, pokiaľ možno 
prijatím spoločného rozhodnutia.
Akékoľvek povinnosti, ktoré národné 
regulačné orgány uložia podnikom pri 
riešení sporu, musia byť v súlade s 
ustanoveniami tejto smernice a 
osobitných smerníc.

Každý národný regulačný orgán, do 
ktorého právomoci patria takéto spory, 
môže požiadať skupinu GERT, aby prijala 
stanovisko, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa 
majú v súlade s ustanoveniami rámcovej 
smernice a/alebo špecifických smerníc 
prijať na vyriešenie sporu.

Každý národný regulačný orgán, do 
ktorého právomoci patria takéto spory, 
môže požiadať OERT, aby vydal 
odporúčanie v súlade s článkom 18 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. .../2009 z ..., [ktorým sa 
zriaďuje Orgán európskych regulátorov 
v oblasti telekomunikácií (OERT)], pokiaľ 
ide o opatrenia, ktoré sa majú v súlade 
s ustanoveniami rámcovej smernice a/alebo 
špecifických smerníc prijať na vyriešenie 
sporu.

Ak sa skupine GERT predložila takáto 
žiadosť, každý národný regulačný orgán 
s právomocou v akomkoľvek aspekte sporu 
počká pred podniknutím krokov na jeho 
vyriešenie na stanovisko skupiny GERT.
Týmto nie je dotknutá možnosť národných 
regulačných orgánov prijímať v prípade 
potreby neodkladné opatrenia.

Ak sa OERT predložila takáto žiadosť, 
každý národný regulačný orgán 
s právomocou v akomkoľvek aspekte sporu 
počká pred podniknutím krokov na jeho 
vyriešenie na odporúčanie OERT v súlade 
s článkom 18 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 z ..., 
[ktorým sa zriaďuje Orgán európskych 
regulátorov v oblasti telekomunikácií 
(OERT)]. Týmto nie je dotknutá možnosť 
národných regulačných orgánov prijímať 
v prípade potreby neodkladné opatrenia.

Všetky povinnosti, ktoré podniku uloží 
národný regulačný orgán v rámci riešenia 
sporu, sa riadia ustanoveniami tejto 
smernice alebo špecifických smerníc a v čo 
najväčšej miere zohľadňujú stanovisko, 
ktoré prijala skupina GERT.

Všetky povinnosti, ktoré podniku uloží 
národný regulačný orgán v rámci riešenia 
sporu, sa riadia ustanoveniami tejto 
smernice alebo špecifických smerníc a v čo 
najväčšej miere zohľadňujú odporúčanie 
OERT v súlade s článkom 18 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
.../2009 z ..., [ktorým sa zriaďuje Orgán 
európskych regulátorov v oblasti 
telekomunikácií (OERT)].

3. Členské štáty môžu ustanoviť, že 
príslušné národné regulačné orgány môžu 
spoločne odmietnuť riešenie sporu, ak 

3. Členské štáty môžu ustanoviť, že 
príslušné národné regulačné orgány môžu 
spoločne odmietnuť riešenie sporu, ak 
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existujú iné mechanizmy vrátane mediácie, 
ktoré by lepšie prispeli k včasnému 
vyriešeniu sporu v súlade s ustanoveniami 
článku 8.

existujú iné mechanizmy vrátane mediácie, 
ktoré by lepšie prispeli k včasnému 
vyriešeniu sporu v súlade s ustanoveniami 
článku 8.

Bezodkladne o tom informujú príslušné 
strany. Ak sa spor do štyroch mesiacov 
nevyrieši a ak strana žiadajúca nápravu 
nepredložila spor súdu, národné regulačné 
orgány, ak o to niektorá zo strán požiada, 
koordinujú svoje úsilie s cieľom vyriešiť 
spor v súlade s ustanoveniami článku 8, 
pričom v čo najväčšej miere zohľadňujú 
akékoľvek stanoviská, ktoré prijala
skupina GERT.

Bezodkladne o tom informujú príslušné 
strany. Ak sa spor do štyroch mesiacov 
nevyrieši a ak strana žiadajúca nápravu 
nepredložila spor súdu, národné regulačné 
orgány, ak o to niektorá zo strán požiada, 
koordinujú svoje úsilie s cieľom vyriešiť 
spor, pokiaľ možno prijatím spoločného 
rozhodnutia, v súlade s ustanoveniami 
článku 8, pričom v čo najväčšej miere 
zohľadňujú akékoľvek odporúčanie OETR 
vydané v súlade s článkom 18 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
.../2009 z ..., [ktorým sa zriaďuje Orgán 
európskych regulátorov v oblasti 
telekomunikácií (OERT)].

Or. en

Odôvodnenie

Prvá časť PDN obnovuje PDN 86, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 24
Smernica 2002/21/ES
Článok 21a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovia pravidlá o 
sankciách za porušenia vnútroštátnych 
predpisov prijatých na základe tejto 
smernice a špecifických smerníc a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na to, aby 
zabezpečili ich vykonávanie. Ustanovené 
sankcie musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii do ...* a bezodkladne 
jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá 

Členské štáty ustanovia pravidlá 
o sankciách za porušenia vnútroštátnych 
predpisov prijatých na základe tejto 
smernice a špecifických smerníc a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na to, aby 
zabezpečili ich vykonávanie. Ustanovené 
sankcie musia byť vhodné, účinné, 
primerané a odradzujúce. Členské štáty 
oznámia tieto ustanovenia Komisii do ...* 
a bezodkladne jej oznámia každú následnú 



PR\770260SK.doc 69/95 PE420.223v01-00

SK

sa týka týchto ustanovení. zmenu, ktorá sa týka týchto ustanovení.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 28
Smernica 2002/21/ES
Príloha II – pododsek 1 – úvodná časť

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V zmysle článku 14 dva alebo viaceré 
podniky sa môžu nachádzať v spoločnom 
dominantnom postavení, a to aj v prípade 
absencie ich štrukturálnych alebo iných 
vzájomných prepojení, ak pôsobia na trhu, 
ktorý charakterizuje nedostatočne efektívna 
hospodárska súťaž a na ktorom nemá 
významný vplyv žiaden podnik. V súlade 
s ustanoveniami o spoločnom 
dominantnom postavení uvedenými 
v nariadení Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 
januára 2004 o kontrole koncentrácií 
medzi podnikmi (nariadenie ES o 
fúziách)* takýto prípad pravdepodobne 
nastane, ak je trh koncentrovaný 
a vykazuje niekoľko vlastností, z ktorých 
v kontexte komunikácií môžu byť 
najdôležitejšie tieto:

V zmysle článku 14 dva alebo viaceré 
podniky sa môžu nachádzať v spoločnom 
dominantnom postavení, a to aj v prípade 
absencie ich štrukturálnych alebo iných 
vzájomných prepojení, ak pôsobia na trhu, 
ktorý charakterizuje nedostatočne efektívna 
hospodárska súťaž a na ktorom nemá 
významný vplyv žiaden podnik. V súlade 
s platnými právnymi predpismi 
Spoločenstva a judikatúrou Súdneho dvora 
Európskej únie o spoločnom dominantnom 
postavení takýto prípad pravdepodobne 
nastane, ak je trh koncentrovaný 
a vykazuje niekoľko vlastností, z ktorých 
v kontexte komunikácií môžu byť 
najdôležitejšie tieto:

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 1 
písm. b)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2002/19/ES
Článok 2 – písmeno e

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „účastnícke vedenie“ znamená fyzický 
okruh spájajúci koncové body siete v 
objekte účastníka s hlavným rozvádzačom 
alebo rovnocenným zariadením v pevnej 
verejnej elektronickej komunikačnej 
sieti.“;

e) „účastnícke vedenie“ znamená fyzický 
okruh spájajúci koncové body siete s 
rozvádzačom alebo rovnocenným 
zariadením v pevnej verejnej elektronickej 
komunikačnej sieti.“;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2
Smernica 2002/19/ES
Článok 4 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Operátori verejných komunikačných 
sietí majú právo a, ak ich o to požiadajú iné 
podniky, ktoré sú na to oprávnené podľa 
článku 4 smernice 2002/20/ES (smernica o 
povolení), povinnosť dojednať prepojenie 
na účely poskytovania verejne dostupných 
elektronických komunikačných služieb, 
aby sa zabezpečilo poskytovanie a 
interoperabilita služieb v Spoločenstve. 
Operátori ponúkajú iným podnikom prístup 
a prepojenie za podmienok, ktoré sú v 
súlade s povinnosťami, ktoré uložil 
národný regulačný orgán podľa článkov 5 
až 8.

1. Operátori verejných komunikačných 
sietí majú právo a, ak ich o to požiadajú iné 
podniky, ktoré sú na to oprávnené podľa 
článku 4 smernice 2002/20/ES (smernica o 
povolení), povinnosť dojednať prepojenie 
na účely poskytovania verejne dostupných 
elektronických komunikačných služieb 
alebo poskytovania služieb týkajúcich sa 
obsahu vysielania alebo služieb 
informačnej spoločnosti, aby sa 
zabezpečilo poskytovanie a interoperabilita 
služieb v Spoločenstve. Operátori ponúkajú 
iným podnikom prístup a prepojenie za 
podmienok, ktoré sú v súlade 
s povinnosťami, ktoré uložil národný 
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regulačný orgán podľa článkov 5 až 8.
Podmienky prepojenia však nesmú 
zavádzať neopodstatnené prekážky 
interoperabilite.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 93 a 94, ktoré Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 
2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Národné regulačné orgány pri plnení 
cieľov stanovených v článku 8 smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica) podporujú 
a prípadne zabezpečujú v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice primeraný 
prístup, prepojenie a interoperabilitu 
služieb, pričom svoje povinnosti 
vykonávajú spôsobom, ktorý podporuje 
efektívnosť, udržateľnú hospodársku súťaž, 
efektívne investície a inovácie a poskytuje 
maximálny prospech pre koncových 
používateľov.

1. Národné regulačné orgány pri plnení 
cieľov stanovených v článku 8 smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica) podporujú 
a prípadne zabezpečujú v súlade 
s ustanoveniami tejto smernice primeraný 
prístup, prepojenie a interoperabilitu 
služieb, pričom svoje povinnosti 
vykonávajú spôsobom, ktorý podporuje 
efektívnosť, udržateľnú hospodársku súťaž, 
investície a inovácie a poskytuje 
maximálny prospech pre koncových 
používateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 1 
písm. b)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2002/19/ES
Článok 5 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Povinnosti a podmienky uložené 
v súlade s odsekom 1 sú objektívne, 
transparentné, primerané 
a nediskriminačné a vykonávajú sa 
v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 
6 a 7 smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica).

2. Povinnosti a podmienky uložené 
v súlade s odsekom 1 sú objektívne, 
transparentné, primerané 
a nediskriminačné a vykonávajú sa 
v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 
6, 7 a 7a smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica).
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Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 4
Smernica 2002/19/ES
Článok 6 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na základe vývoja na trhu 
a technologického vývoja môže Komisia 
prijať vykonávacie opatrenia na zmenu 
prílohy I. Tieto opatrenia zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov tejto 
smernice sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
14 ods. 3.

2. Na základe vývoja na trhu 
a technologického vývoja môže Komisia 
prijať vykonávacie opatrenia na zmenu 
prílohy I. Tieto opatrenia zamerané na 
zmenu nepodstatných prvkov tejto 
smernice sa prijmú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
14 ods. 3.

Pri príprave ustanovení uvedených v 
tomto odseku môže Komisii pomáhať 
Orgán európskych regulátorov v oblasti 
telekomunikácií (ďalej len „OERT“).“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 6 – písmeno aa (nové)
Smernica 2002/19/ES
Článok 8 – odsek 2
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Ak je operátor označený ako subjekt s 
významným trhovým vplyvom na 
konkrétnom trhu na základe výsledku 
analýzy trhu vykonanej v súlade s 
článkom 16 smernice 2002/21/ES 
(rámcová smernica), národné regulačné 
orgány primerane uložia povinnosti 
stanovené v článkoch 9 až 13a tejto 
smernice v súlade s postupom stanoveným 
v článku -7a smernice 2002/21/ES 
(rámcová smernica).
Pri hodnotení primeranosti povinností a 
podmienok, ktoré sa majú uložiť, národné 
regulačné orgány zohľadnia rozdiely v 
konkurenčných podmienkach, ktoré 
existujú v rôznych oblastiach príslušného 
členského štátu.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN (pozri PDN 97) obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 
62 ods. 2 písm. a)). Odkaz na úpravu nápravných opatrení podľa geografických podmienok 
súťaže je presunutý z článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 6 – písmeno b – bod ii
Smernica 2002/19/ES
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za výnimočných okolností, keď národný 
regulačný orgán zamýšľa uložiť 
operátorom s významným vplyvom na trhu 
iné povinnosti týkajúce sa prístupu alebo 
prepojenia, než sú povinnosti uvedené v 
článkoch 9 až 13 tejto smernice, predloží 
túto žiadosť Komisii. Komisia v čo 

Za výnimočných okolností, keď národný 
regulačný orgán zamýšľa uložiť 
operátorom s významným vplyvom na trhu 
iné povinnosti týkajúce sa prístupu alebo 
prepojenia, než sú povinnosti uvedené v 
článkoch 9 až 13a tejto smernice, predloží 
túto žiadosť Komisii. Komisia v čo 
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najväčšej miere zohľadňuje stanovisko 
Skupiny európskych regulátorov v oblasti 
telekomunikácií (GERT)*. Komisia 
konajúca v súlade s článkom 14 ods. 2 
rozhodne o povolení alebo zamietnutí 
takýchto opatrení národných regulačných 
orgánov.

najväčšej miere zohľadňuje stanovisko 
OETR. Komisia konajúca v súlade s 
článkom 14 ods. 2 rozhodne o povolení 
alebo zamietnutí takýchto opatrení 
národných regulačných orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
písm. b)) tým, že sa na povinnosť oddelenia funkcií budú vzťahovať ustanovenia článku -7a 
(koregulácia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 98, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 7 – písmeno b
Smernica 2002/19/ES
Článok 9 – písmeno 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez ohľadu na odsek 3, ak má operátor
povinnosti podľa článku 12 týkajúce sa 
veľkoobchodného prístupu k 
infraštruktúre siete vrátane uvoľneného 
prístupu k účastníckemu vedeniu na 
pevnom mieste, národné regulačné orgány 
zabezpečia zverejnenie referenčnej ponuky 
obsahujúcej minimálne položky 
ustanovené v prílohe II.

4. Bez ohľadu na odsek 3, ak sa zistí, že
operátor má významný vplyv na 
relevantnom trhu podľa článku 14 
rámcovej smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica) týkajúcom sa miestneho 
prístupu na pevnom mieste, národné 
regulačné orgány zabezpečia zverejnenie 
referenčnej ponuky obsahujúcej minimálne 
položky ustanovené v prílohe II.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 99, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 8 – písmeno d
Smernica 2002/19/ES
Článok 12 – odsek 2 – úvodné slová

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak národné regulačné orgány zvažujú 
uloženie povinností uvedených v odseku 1, 
a najmä keď posudzujú, či by uloženie 
takýchto povinností bolo primerané z 
hľadiska cieľov stanovených v článku 8 
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), 
zohľadňujú predovšetkým tieto faktory:

(Netýka sa slovenského znenia.)

Or. en
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Odôvodnenie

(Netýka sa slovenského znenia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 8 – odsek 2 – písmeno da (nové)
Smernica 2002/19/ES
Článok 12 – odsek 2 – písmeno c (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza 
takto:
„c) počiatočné investície vlastníka 
zariadenia, berúc do úvahy všetky 
realizované verejné investície a riziká 
existujúce pri uskutočňovaní investície 
vrátane vhodného rozdelenia rizika 
medzi tie podniky, ktoré majú prístup 
k týmto novým zariadeniam;“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 100(článok 12 ods. 2 písm. c)), ktorý Parlament prijal v prvom 
čítaní 24. septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 8 – odsek 2 – písmeno e
Smernica 2002/19/ES
Článok 12 – odsek 2 – písmeno d

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) potrebu dlhodobej ochrany hospodárskej 
súťaže, a to aj prostredníctvom z 
ekonomického hľadiska efektívnej
hospodárskej súťaže v oblasti 
infraštruktúry;

d) potrebu dlhodobej ochrany hospodárskej 
súťaže, najmä hospodárskej súťaže v 
oblasti infraštruktúry;
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Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 101, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 9 – písmeno aa (nové)
Smernica 2002/19/ES
Článok 13 – odsek 4a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) vkladá sa tento odsek:
4a. Národné regulačné orgány 
zabezpečujú, aby regulácia cien prístupu 
v prípade takýchto dlhodobých zmlúv 
o rozdelení rizika zodpovedala dlh dobým 
prírastkovým nákladom efektívneho 
prevádzkovateľa pri zohľadnení 
vypočítanej miery prieniku 
prevádzkovateľa na nové trhy a prémie za 
riziko zahrnutej v cene prístupu v prípade 
krátkodobých zmlúv. Prémia za riziko sa 
prestane používať, ak sa zvýši miera 
prieniku na trhy. Skúšky rozpätia zisku by 
sa nemali uplatňovať na krátkodobé 
dohody, ak sa účtuje prémia za riziko.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 102, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 9 – písmeno b
Smernica 2002/19/ES
Článok 13– odsek 5
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Namiesto ukladania povinností 
súvisiacich so systémami účtovania 
nákladov môžu národné regulačné orgány 
akceptovať použitie alternatívnych metód 
cenotvorby pre prepojenia, ako napríklad 
vzájomné neúčtovanie si poplatkov za 
prepojenie do inej siete (tzv. metóda „bill 
and keep“) za predpokladu, že takáto 
metóda nebude brániť hospodárskej 
súťaži, ani ju nenaruší.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 10
Smernica 2002/19/ES
Článok 13a – odseky1 a 2 a úvodné slová odseku 3

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Národný regulačný orgán môže 
v súlade s ustanoveniami článku 8, a 
najmä druhého pododseku článku 8 ods. 3, 
uložiť vertikálne integrovaným podnikom 
ako výnimočné opatrenie povinnosť 
umiestniť činnosti spojené 
s veľkoobchodným poskytovaním pevných
prístupových produktov do nezávisle 
prevádzkovaného obchodného subjektu.
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Takýto obchodný subjekt dodáva 
prístupové produkty a služby všetkým 
podnikom vrátane ostatných obchodných 
subjektov v rámci materskej spoločnosti na 
základe rovnakých lehôt a podmienok, a to 
aj pokiaľ ide o úrovne cien a služieb, a 
prostredníctvom tých istých systémov a 
procesov.

Takýto obchodný subjekt dodáva 
prístupové produkty a služby všetkým 
podnikom vrátane ostatných obchodných 
subjektov v rámci materskej spoločnosti na 
základe rovnakých lehôt a podmienok, a to 
aj pokiaľ ide o úrovne cien a služieb, 
a prostredníctvom tých istých systémov 
a procesov.

2. Ak národný regulačný orgán zamýšľa 
uložiť povinnosť funkčného oddelenia, 
predloží Komisii návrh, ktorý obsahuje:

2. Ak národný regulačný orgán zamýšľa 
uložiť povinnosť funkčného oddelenia, 
predloží Komisii návrh, ktorý obsahuje:

a) dôkazy, ktoré opodstatňujú závery 
národného regulačného orgánu uvedené 
v odseku 1;

a) dôkaz o tom, že uloženie primeraných 
povinností spomedzi tých, ktoré sú 
uvedené v článkoch 9 až 13, a ich 
vymáhanie v primeranej dobe, pri 
náležitom zohľadnení osvedčenej 
regulačnej praxe, s cieľom dosiahnuť 
účinnú hospodársku súťaž po vykonaní 
koordinovanej analýzy relevantných trhov 
v súlade s postupom analýzy trhu 
uvedeným v článku 16 smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica), bolo 
neúspešné a bolo by trvale neúspešné v 
úsilí o dosiahnutie účinnej hospodárskej 
súťaže a že na niekoľkých analyzovaných 
veľkoobchodných trhoch produktov 
pretrvávajú vážne problémy s 
hospodárskou súťažou a že tieto trhy 
zlyhávajú;

b) odôvodnené hodnotenie, podľa ktorého 
existuje žiadna alebo malá 
pravdepodobnosť, že v primeranom 
časovom horizonte vznikne efektívna 
a trvalo udržateľná hospodárska súťaž 
založená na infraštruktúre;

b) dôkaz o tom, že sú malé alebo žiadne 
vyhliadky, že dôjde k hospodárskej súťaži 
v oblasti infraštruktúry v prijateľnom 
časovom rámci;

c) analýzu očakávaného vplyvu na 
regulačný orgán, podnik a motiváciu 
investovať do odvetvia ako celku, najmä 
pokiaľ ide o potrebu zabezpečiť sociálnu 
a územnú súdržnosť, ako aj vplyvu na 
ďalšie zainteresované strany, a to najmä 
očakávaného vplyvu na hospodársku súťaž 
a možné súvisiace vplyvy na spotrebiteľov.

c) analýzu očakávaného vplyvu na 
regulačný orgán, podnik, predovšetkým na 
jeho zamestnancov a na jeho motiváciu 
investovať do svojej siete a na ďalšie
zúčastnené strany, a najmä analýzu 
očakávaného vplyvu na hospodársku súťaž 
v oblasti infraštruktúry a možných 
následných nepriaznivých vplyvov na 
spotrebiteľov;

ca) analýzu dôvodov, ktorými sa 
zdôvodňuje, že táto povinnosť by bola 
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najefektívnejším prostriedkom na 
posilnenie nápravných prostriedkov 
zameraných na riešenie problémov 
hospodárskej súťaže alebo zlyhávania 
trhu;

3. Návrh opatrenia obsahuje tieto prvky: 3. Národný regulačný orgán do svojho 
návrhu zahrnie návrh opatrenia, ktoré
obsahuje tieto prvky:

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 103 (mierne upravený), ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. 
septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 b) uvoľnený prístup k úseku účastníckeho 
vedenia (úplný a spoločný) vrátane v 
prípade potreby prístupu k pridruženým 
prostriedkom, ako sú káblovody a/alebo 
optické vlákno pre pripojenie do vyššej 
úrovne siete (backhaul);

b) uvoľnený prístup k úseku účastníckeho 
vedenia (úplný a spoločný) vrátane v 
prípade potreby prístupu k sieťovým 
prvkom, ktoré sú neaktívne, pre pripojenie 
do vyššej úrovne siete (backhaul);

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 1a (nový)
Smernica 2002/20/ES
Článok 3 – odsek 2
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a) článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Poskytovanie elektronických 
komunikačných sieťových systémov alebo 
poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb môže, bez toho, 
aby boli dotknuté špecifické záväzky, na 
ktoré sa odvoláva článok 6 ods. 2 alebo 
práva na používanie, na ktoré sa odvoláva 
článok 5, podliehať len všeobecnému 
povoleniu. Od spomenutého podniku sa 
môže požadovať predkladanie oznámenia, 
ale nemôže sa požadovať získanie 
výslovného rozhodnutia alebo 
akéhokoľvek iného správneho opatrenia 
od národného regulačného orgánu pred 
vykonávaním práv pochádzajúcich z 
povolenia. Na základe oznámenia, v 
prípadoch keď sa to vyžaduje, podnik 
môže začať činnosť, v prípadoch kde je to 
potrebné, vzhľadom na ustanovenia o 
právach používania v článkoch 5, 6, 6a a 
7.

Podniky poskytujúce cezhraničné 
elektronické komunikačné služby 
podnikom vo viacerých členských štátoch 
podliehajú najviac jednému postupu 
oznamovania v každom príslušnom 
členskom štáte.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 2
Smernica 2002/20/ES
Článok 5 – odseky1 a 2
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uľahčujú používanie 
rádiových frekvencií na základe
všeobecných povolení. Členské štáty môžu 
udeľovať individuálne práva na používanie 
s cieľom:

1. Členské štáty tam, kde je to možné, 
predovšetkým kde je riziko škodlivého 
rušenia zanedbateľné, začlenia 
podmienky užívania rádiových frekvencií 
do všeobecných povolení. Členské štáty 
môžu poskytnúť individuálne práva, aby 
sa:

predchádzať škodlivému rušeniu, predchádzať škodlivému rušeniu,

zabezpečiť technickú kvalitu služieb, zabezpečiť technickú kvalitu služieb,
zabezpečiť efektívne využívanie 
frekvenčného spektra alebo

zabezpečiť efektívne využívanie 
frekvenčného spektra alebo

plniť iné ciele všeobecného záujmu 
vymedzené členskými štátmi v súlade s 
právom Spoločenstva.

plniť iné ciele všeobecného záujmu 
vymedzené členskými štátmi v súlade s 
právom Spoločenstva.

2. Ak je potrebné udeliť individuálne práva 
na používanie rádiových frekvencií a čísel, 
členské štáty udelia takéto práva na 
požiadanie akémukoľvek podniku na účely 
poskytovania sietí alebo služieb na základe 
všeobecného povolenia uvedeného v 
článku 3, pričom uplatnia ustanovenia 
článkov 6 a 7 a článku 11 ods. 1 písm. c) 
tejto smernice a akékoľvek iné predpisy 
zabezpečujúce efektívne využívanie týchto 
zdrojov v súlade so smernicou 2002/21/ES 
(rámcová smernica).

2. Ak je potrebné udeliť individuálne práva 
na používanie rádiových frekvencií a čísel, 
členské štáty udelia takéto práva na 
požiadanie akémukoľvek podniku na účely 
poskytovania sietí alebo služieb na základe 
všeobecného povolenia uvedeného v 
článku 3, pričom uplatnia ustanovenia 
článkov 6, 6a a 7 a článku 11 ods. 1 písm. 
c) tejto smernice a akékoľvek iné predpisy 
zabezpečujúce efektívne využívanie týchto 
zdrojov v súlade so smernicou 2002/21/ES 
(rámcová smernica).

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
kritériá a postupy prijaté členskými štátmi 
na účely udeľovania práv na používanie 
rádiových frekvencií poskytovateľom 
služieb obsahu rozhlasového alebo 
televízneho vysielania, aby sa zabezpečilo 
plnenie cieľov všeobecného záujmu v 
súlade s právom Spoločenstva, sa práva na 
používanie rádiových frekvencií a čísel 
udeľujú postupmi, ktoré sú otvorené, 
objektívne, transparentné, nediskriminačné 
a primerané, a v prípade rádiových 
frekvencií v súlade s ustanoveniami článku 
9 smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica). Výnimka z požiadavky na 
otvorené postupy sa môže uplatniť v 

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
kritériá a postupy prijaté členskými štátmi 
na účely udeľovania práv na používanie 
rádiových frekvencií poskytovateľom 
služieb obsahu rozhlasového alebo 
televízneho vysielania, aby sa zabezpečilo 
plnenie cieľov všeobecného záujmu v 
súlade s právom Spoločenstva, sa práva na 
používanie rádiových frekvencií a čísel 
udeľujú postupmi, ktoré sú otvorené, 
objektívne, transparentné, nediskriminačné 
a primerané, a v prípade rádiových 
frekvencií v súlade s ustanoveniami článku 
9 smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica). Výnimka z požiadavky na 
otvorené postupy sa môže uplatniť v
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prípadoch, keď je udelenie individuálnych 
práv na používanie rádiových frekvencií 
poskytovateľom služieb obsahu 
rozhlasového alebo televízneho vysielania 
potrebné na splnenie cieľa všeobecného 
záujmu vymedzeného členskými štátmi v 
súlade s právom Spoločenstva.

prípadoch, keď je udelenie individuálnych 
práv na používanie rádiových frekvencií 
poskytovateľom služieb obsahu 
rozhlasového alebo televízneho vysielania 
potrebné na splnenie cieľa všeobecného 
záujmu vymedzeného členskými štátmi v 
súlade s právom Spoločenstva.

Pri poskytovaní práv na používanie členské 
štáty určia, či ich držiteľ môže preniesť a 
za akých podmienok. V prípade rádiových 
frekvencií sa musí zabezpečiť súlad 
takéhoto ustanovenia s článkom 9b 
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

Pri poskytovaní práv na používanie členské 
štáty určia, či ich držiteľ môže preniesť a 
za akých podmienok. V prípade rádiových 
frekvencií sa musí zabezpečiť súlad 
takéhoto ustanovenia s článkom 9b 
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

Ak členský štát udelí práva na používanie 
na obmedzený čas, ich trvanie musí byť 
úmerné dotknutej službe vzhľadom na 
sledovaný cieľ a potrebné investície.

Ak členský štát užívacie práva udelí na 
obmedzený čas, dĺžka trvania musí byť 
úmerná príslušnej službe so zreteľom na 
sledovaný cieľ s náležitým zohľadnením 
potreby poskytnúť primerané obdobie na 
amortizáciu investícií.

Akékoľvek individuálne právo na 
používanie rádiových frekvencií, ktoré sa 
udelí na viac ako desať rokov a ktoré 
podniky nemôžu prevádzať ani prenajímať, 
ako to umožňuje článok 9b smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica), podlieha 
preskúmaniu príslušným vnútroštátnym 
orgánom na základe kritérií uvedených v 
odseku 1, najmä na základe odôvodnenej 
žiadosti držiteľa práva. Ak sa prestanú 
uplatňovať kritériá na udeľovanie 
individuálnych práv na používanie, 
individuálne právo na používanie sa zmení 
na všeobecné povolenie používať rádiové 
frekvencie alebo na právo, ktoré možno 
prevádzať alebo prenajímať medzi 
podnikmi v súlade s článkom 9b smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica).

V prípade, že individuálne užívacie práva
na rádiové frekvencie sú udelené na desať 
alebo viac rokov a ktoré sa nemôžu 
prenášať alebo prenajímať medzi 
podnikmi, ako to umožňuje článok 9b 
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), 
príslušný vnútroštátny orgán zabezpečí, 
aby sa uplatnili a počas platnosti licencie 
dodržiavali kritériá na udelenie 
individuálnych užívacích práv. Ak tieto 
kritériá už nie je možné uplatniť, 
individuálne užívacie právo sa zmení na 
všeobecné povolenie používať rádiové 
frekvencie podliehajúce predbežnému 
oznámeniu a po uplynutí primeraného 
obdobia, alebo sa umožní jeho voľné 
prenášanie alebo prenajímanie medzi 
podnikmi v súlade s článkom 9b smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica).

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 1 
písm. b)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 4a (nový)
Smernica 2002/20/ES
Článok 6a

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a) Vkladá článok 6a:
„Článok 6a

Harmonizačné opatrenia
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 
ods. 1 a 2 tejto smernice a článok 9 
smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica), môže Komisia v súlade s 
článkom 8a ods. 4a smernice 2002/21/ES 
(rámcová smernica) prijať vykonávacie 
opatrenia:
a) na identifikáciu frekvenčných pásiem, 
ktorých využívanie má podliehať
všeobecnému povoleniu;
b) na harmonizáciu postupov na 
udeľovanie všeobecných povolení alebo 
individuálnych užívacích práv na rádiové 
frekvencie alebo čísla podnikom 
poskytujúcim celoeurópske elektronické 
komunikačné siete alebo služby,
c) na harmonizáciu podmienok 
uvedených v prílohe II, ktoré sa týkajú 
udelenia všeobecných povolení alebo 
individuálnych užívacích práv na rádiové 
frekvencie alebo čísla podnikom 
poskytujúcim celoeurópske bezdrôtové 
elektronické komunikačné siete alebo 
služby.
Tieto opatrenia navrhnuté na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 8a ods. 4a smernice 
2002/21/ES (rámcová smernica).
2. Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu 
prípadne poskytnúť členským štátom 
možnosť predložiť odôvodnenú žiadosť o 
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čiastočné oslobodenie a/alebo o dočasnú 
výnimku.
Komisia posúdi opodstatnenosť žiadosti s 
prihliadnutím na osobitnú situáciu v 
členskom štáte a môže udeliť čiastočné 
oslobodenie alebo dočasnú výnimku alebo 
oboje za predpokladu, že to nepovedie k 
nenáležitému odkladu vykonávania 
vykonávacích opatrení uvedených v 
odseku 1 alebo k vytvoreniu nenáležitých 
rozdielov v situáciách spojených s 
reguláciou alebo hospodárskou súťažou 
medzi členskými štátmi.“

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 2 
písm. a)), pričom sa vypúšťajú niektoré harmonizačné opatrenia a predmetom sa stáva 
budúce uplatňovanie vykonávacích opatrení (na základe regulačného postupu s kontrolou) v 
tejto oblasti pre dohodu Európskeho parlamentu a Rady pomocou politiky rádiového 
frekvenčného spektra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2002/20/ES
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V tejto súvislosti členské štáty udelia 
príslušným orgánom právomoc ukladať vo 
vhodných prípadoch pokuty. Tieto 
opatrenia sa spolu s ich dôvodmi 
bezodkladne oznámia príslušnému 
podniku, pričom sa v nich stanoví 
primeraná lehota na dosiahnutie súladu s 
nimi.

V tejto súvislosti členské štáty 
splnomocnia príslušné orgány, aby vo 
vhodných prípadoch ukladali:

a) odrádzajúce finančné pokuty, ktoré 
môžu zahŕňať opakované pokuty 
s retroaktívnym účinkom, ako aj
b) príkazy na zastavenie poskytovania 
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služby alebo balíka služieb, ktoré ak by 
trvalo, by viedlo k značnému narušeniu 
hospodárskej súťaže, dovtedy, kým 
nebudú splnené prístupové povinnosti 
nariadené na základe analýzy trhu podľa 
článku 16 smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica).

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 111, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 7
Smernica 2002/20/ES
Článok 14 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa práva, 
podmienky a postupy týkajúce sa 
všeobecných povolení a práv na používanie 
alebo práv na inštalovanie zariadení mohli 
meniť iba v objektívne odôvodnených 
prípadoch a primeraným spôsobom, 
prihliadajúc podľa vhodnosti na osobitné 
podmienky vzťahujúce sa na prevoditeľné 
práva na používanie rádiových frekvencií. 
Okrem prípadov, keď sú navrhované 
zmeny malé a boli dohodnuté s držiteľom 
práv alebo všeobecného povolenia, sa 
zámer urobiť takéto zmeny primeraným 
spôsobom oznámi a zainteresovaným 
stranám vrátane užívateľov a spotrebiteľov 
sa poskytne dostatočná lehota na 
vyjadrenie stanovísk k navrhovaným 
zmenám, ktorá nesmie byť okrem 
mimoriadnych okolností kratšia ako štyri 
týždne.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa práva, 
podmienky a postupy týkajúce sa 
všeobecných povolení a práv na používanie 
alebo práv na inštalovanie zariadení mohli 
meniť iba v objektívne odôvodnených 
prípadoch a primeraným spôsobom, 
prihliadajúc podľa vhodnosti na osobitné 
podmienky vzťahujúce sa na prevoditeľné 
práva na používanie rádiových frekvencií. 
Oznámenie o zámere urobiť takéto zmeny 
a doplnenia sa urobí primeraným 
spôsobom a zainteresovaným stranám, 
vrátane užívateľov a spotrebiteľov, sa 
poskytne dostatočné obdobie na vyjadrenie 
svojich stanovísk k navrhovaným zmenám 
a doplneniam, ktoré nebude kratšie ako 
štyri týždne, ak nenastanú mimoriadne 
okolnosti.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 9
Smernica 2002/21/ES
Článok 17 – odseky 1 a 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9a 
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), 
uvedú členské štáty všeobecné povolenia a 
individuálne práva na používanie, ktoré už 
existujú k 31. decembru 2009, do súladu s 
článkami 5, 6 a 7 tejto smernice a prílohou 
I k tejto smernici, a to najneskôr do dvoch 
rokov od jej dátumu nadobudnutia 
účinnosti.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9a 
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), 
uvedú členské štáty všeobecné povolenia a 
individuálne práva na používanie, ktoré už 
existujú k 31. decembru 2009, do súladu s 
článkami 5, 6 a 7 tejto smernice a prílohou 
I k tejto smernici, a to najneskôr do 
osemnástich mesiacov od jej dátumu 
nadobudnutia účinnosti.

2. Ak má uplatňovanie odseku 1 za 
následok obmedzenie práv alebo rozšírenie 
už existujúcich všeobecných povolení a 
individuálnych práv na používanie, môžu 
členské štáty predĺžiť platnosť týchto 
povolení a práv najviac do 30. septembra
2012, a to za predpokladu, že tým nebudú 
dotknuté práva ostatných podnikov na 
základe práva Spoločenstva. Členské štáty 
oznámia takéto predĺženie vrátane jeho 
dôvodov Komisii.

2. Ak má uplatňovanie odseku 1 za 
následok obmedzenie práv alebo rozšírenie 
už existujúcich všeobecných povolení a 
individuálnych práv na používanie, môžu 
členské štáty predĺžiť platnosť týchto 
povolení a práv najviac do 30. marca 2012, 
a to za predpokladu, že tým nebudú 
dotknuté práva ostatných podnikov na 
základe práva Spoločenstva. Členské štáty 
oznámia takéto predĺženie vrátane jeho 
dôvodov Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

Pomocou tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou a Parlamentom (článok 62 ods. 1 
písm. b)).



PE420.223v01-00 90/95 PR\770260SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Článok 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Postup preskúmania

1. Komisia pravidelne preskúma 
fungovanie tejto smernice a smerníc 
2002/21/ES (rámcová smernica), 
2002/19/ES (prístupová smernica) 
a 2002/20/ES (smernica o oprávnení) 
a predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do troch 
rokov od dátumu uplatňovania uvedeného 
v článku 5 ods. 1. Komisia vo svojej 
správe zhodnotí, či v kontexte vývoja trhu 
a s ohľadom na hospodársku súťaž 
a ochranu spotrebiteľa je naďalej 
potrebné zachovávať ustanovenia 
o regulácii ex ante špecifickej pre tento 
sektor, stanovenej v článkoch 8 až 13 
smernice 2002/19/ES (prístupová 
smernica) a článkom 17 smernice 
2002/22/ES (smernica o univerzálnej 
službe), alebo či by sa tieto ustanovenia 
mali pozmeniť a doplniť alebo zrušiť. Na 
tento účel si Komisia môže vyžiadať od 
národných regulačných orgánov a OERT 
informácie, ktoré jej musia byť bez 
zbytočného odkladu poskytnuté.
2. Ak Komisia zistí, že ustanovenia 
uvedené v odseku 1 treba zmeniť a 
doplniť alebo zrušiť, bez zbytočného 
odkladu predloží návrh Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 118, ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 24. septembra 2008, 
T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107

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

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 120 (upravený), ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 
24. septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3 – písmeno b
Smernica 2002/20/ES
Príloha – časť B – bod 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Efektívne a účinné používanie 
frekvencií v súlade so smernicou 

vypúšťa sa
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2002/21/ES (rámcová smernica).“;

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje pozíciu, ktorú Parlament prijal v prvom čítaní (článok 62 ods. 2 písm. 
a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 3 – písmeno ba (nové)
Smernica 2002/20/ES
Príloha – časť B – bod 7

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) Bod 7 sa nahrádza takto:
7. Akékoľvek záväzky, ktoré podnik 
získavajúci užívacie právo prijal 
v priebehu súťažného alebo 
porovnávacieho výberového konania. Ak 
takýto záväzok zodpovedá v skutočnosti 
jednej povinnosti alebo viacerým 
povinnostiam uvedeným v článkoch 9 až 
13a smernice 2002/19/ES (prístupová 
smernica), tento záväzok sa považuje za 
neplatný najneskôr od 1. januára 2010. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN obnovuje PDN 123 (čiastočne upravený), ktorý Parlament prijal v prvom čítaní 
24. septembra 2008, T6/0449/2008 (článok 62 ods. 2 písm. a)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 4a (nový)
Smernica 2002/21/ES
Príloha II (nová)
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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Vkladá sa príloha II:
„Podmienky, ktoré môžu byť 
harmonizované v súlade s článkom 6a 
ods.1 písm. c):
a) dĺžka trvania užívacích práv na rádiové 
frekvencie;
b) územná pôsobnosť práv;
c) možnosť previesť právo na iných 
užívateľov rádiových frekvencií, ako aj 
podmienky a postupy, ktoré s tým súvisia;
d) metóda stanovenia užívacích poplatkov 
za právo bez toho, aby boli dotknuté 
systémy definované členskými štátmi, 
v rámci ktorých sa povinnosť platiť 
užívacie poplatky nahrádza uložením na 
nediskriminačnom základe povinnosti 
plniť konkrétne ciele všeobecného 
záujmu;
e) počet užívacích práv, ktoré sa majú 
udeliť každému podniku;
f) podmienky uvedené v časti B prílohy I.“

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Preskúmanie regulačného rámca vytvára príležitosť na posilnenie popredného miesta, ktoré 
Európa zaujíma v oblasti vysokorýchlostných pevných a bezdrôtových komunikácií, na 
urýchlenie rozvoja v oblasti inovatívnych služieb a služieb s vysokým prínosom a dosiahnutie 
100 % pokrytia širokopásmového internetu1.

Ťažké obdobie, ktoré prekonávame, si viac než kedykoľvek predtým žiada reformu 
regulačného rámca zameranú na tieto ciele: trvalú hospodársku súťaž, zvýšenie investícií a 
inovácií, výhody pre spotrebiteľov a posilnenie sociálnej súdržnosti v rámci súrodého a riadne 
fungujúceho spoločného trhu s elektronickými komunikačnými službami.

Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné, aby legislatívna činnosť spĺňala tri hlavné kritériá: 
hospodársku účinnosť, právnu istotu a predvídateľnosť regulácie, ako aj rovnováhu 
právomocí medzi inštitúciami.

V rámci trialógu bolo doteraz možné riešiť iba niektoré politické otázky. Spravodajkyňa sa v 
tomto smere pokúsila navrhnúť realizovateľné kompromisy s cieľom dosiahnuť dohodu s 
Radou a uzavrieť prácu na týchto právnych predpisoch v druhom čítaní. Okrem toho 
spravodajkyňa oznámila, že sa uskutočnia niektoré zmeny v postupe „spoluregulácie“ 
týkajúcom sa nápravných opatrení, čím by sa mali rozptýliť niektoré pochybnosti o rovnováhe 
medzi inštitúciami.

Hľadanie kompromisu

Správa frekvenčného spektra

Odporúčania pre druhé čítanie sa neodchyľujú od smerovania, ktoré by malo byť základom 
dohody medzi Parlamentom a Radou: Správa frekvenčného spektra zostáva naďalej v prvom 
rade v právomoci členských štátov. Avšak zaznamenávajú sa pokusy o posilnenie ich 
vzájomnej koordinácie a o umožnenie harmonizačných opatrení v odôvodnených prípadoch.

V prvom rade pokiaľ ide o programy politiky rádiového frekvenčného spektra, spravodajkyňa 
ďalej ozrejmuje, že v rámci nich budú stanovené politické usmernenia a ciele pre strategické 
plánovanie, koordináciu a harmonizáciu využívania rádiového frekvenčného spektra v 
Spoločenstve, čím by sa mali vyvrátiť kritické námietky, že Parlament by chcel otázky 
spektra čiastočne riadiť sám. Po druhé sa týmto do tohto článku presúvajú harmonizačné 
vykonávacie opatrenia ustanovené v článku 9c, čím sa v budúcnosti umožní – pokiaľ s tým 
bude súhlasiť Európsky parlament a Rada prostredníctvom programov politiky rádiového 
frekvenčného spektra – , že sa budú v tejto oblasti harmonizačné opatrenia uplatňovať na 
základe regulačného postupu s kontrolou. Príslušné vypustenie článku 9c (harmonizačné 
opatrenia riadenia rádiovej frekvencie) sa prijíma ako súčasť kompromisu.

                                               
1 Európska rada na svojom zasadnutí 11. až 12. decembra žiadala v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy 
regulačné stimuly zamerané na rozvoj širokopásmového internetu vrátane oblastí s nedostatočným zabezpečením 
poskytovania služieb a oblastí  vyžadujúcich si vysoké náklady, v ktorých trh nedokáže tieto služby zabezpečiť.
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Súčasne sa obnovuje Výbor pre politiku rádiového frekvenčného spektra, pokiaľ Komisia 
neposkytne Parlamentu dostatočné záruky o tom, že Skupina pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra (RSPG) bude primerane rozšírená, aby mohla plniť úlohy spojené s 
programami politiky rádiového frekvenčného spektra.

Pokiaľ ide o odkazy na ITU, prostredníctvom tohto PDN sa hľadá kompromis medzi Radou 
a Parlamentom vysvetlením, že členské štáty sa môžu odchýliť od zásady neutrality, aby 
splnili požiadavku zakotvenú v Rádiokomunikačnom poriadku ITU (napr. aby zabránili 
problémom interferencie so susednými krajinami). Stálosť opatrení prijatých podľa tohto 
článku a organizácií medzinárodného frekvenčného spektra sa ďalej zdôrazňuje v 
odôvodnení.

Odkaz na národné frekvenčné plány sa vypúšťa v prospech ustanovení o istých 
obmedzeniach, o ktorých rozhodujú „členské štáty“, čo im v podstate poskytuje väčší 
manévrovací priestor.

Znenie článku 5 (smernica o povolení) bolo revidované v rámci pokusu o dosiahnutie 
rovnováhy medzi požiadavku flexibility, ktorá by bola zabezpečená prostredníctvom 
všeobecných povolení, a čistým pragmatizmom poskytovania individuálnych povolení, ktoré 
boli prakticky doteraz pravidlom.

„Spoluregulácia“

Spravodajkyňa zachováva všeobecnú filozofiu návrhu Parlamentu z prvého čítania k článkom 
7 a -7a (konštruktívny postup, záväzný výsledok), pričom zohľadňuje právne námietky 
(konkrétne možnú nezlučiteľnosť s Meroniho zásadou). Tento nový návrh stavia na 
revidovanom návrhu Komisie, ale vyžaduje regulačný postup vo výboroch pre prípady, keď 
sa Komisia a OERT nezhodnú. Rovnako sa posilňujú niektoré praktické prvky (dostatočný 
čas na opätovné oznámenie, atď.)

Doposiaľ neriešené kľúčové body, ktoré spravodajkyňa obnovuje

Obnovujú sa pasáže týkajúce sa zostávajúcich kľúčových bodov návrhu Parlamentu z prvého 
čítania, ktorými sa trialóg doposiaľ nezaoberal. Týka sa to predovšetkým NGA, funkčného 
oddelenia, harmonizácie (netýkajúcej sa spektra) a otázok obsahu a tzv neutrality siete.
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