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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh má v oblasti rádiového frekvenčného spektra, sieťovej infraštruktúry a neutrality 
siete podstatný vplyv na prístup k obsahu, na slobodu názorov, slobodu informácií a slobodu 
médií, ako aj celkovo na pluralizmus kultúry a médií .

Pokiaľ ide o implementáciu posledného telekomunikačného balíka v členských štátoch, je 
predčasný a ignoruje zatiaľ chýbajúce výsledky skupiny expertov na rádiové finančné 
spektrum, ktorú zvolala samotná Komisia.

Základný problém spočívajúci v prekonaní nedostatočných investičných podnetov na 
výstavbu odolnej sieťovej infraštruktúry, sa týmto návrhom nerieši. Snažiť sa ho riešiť 
opätovným zásahom do frekvenčného spektra na úkor rozhlasu a bezdrôtových spôsobov 
výroby, a pritom presunúť právomoci členských štátov na úroveň Únie, je neprijateľné.

Rádové frekvencie sú verejným statkom a sú nevyhnutné na plnenie spoločenských, 
kultúrnych, sociálnych a hospodárskych úloh. Revíziou telekomunikačného balíka v roku 
2009 sa Komisia zaviazala, že pri výkone správy frekvenčného spektra to rovnakou mierou 
a primeraným spôsobom zohľadní. Zásady telekomunikačného balíka tým nevyhnutne tvoria 
základ politiky frekvenčného spektra v Európskej únii. Návrh však tejto zásade vôbec 
nezodpovedá.

Frekvenčné spektrum slúži na plnenie rozmanitých verejných záujmov v členských štátoch.
Pritom existuje množstvo národných a regionálnych osobitostí, ktoré treba zohľadniť. Členské 
štáty musia mať preto aj naďalej možnosť organizovať si svoje rádiové frekvencie. Okrem 
pozemného rozhlasu sem patria aj kultúrne a tvorivé odvetvia.

Začaté diskusie rôznych používateľov frekvenčného spektra o zvyšovaní účinnosti a rozvoji 
nových spoločných koncepcií využitia a nových, menej citlivých koncových zariadení, sa 
nesmú ohroziť novými zákonnými predpismi.

Internet ponúka obrovský potenciál spoločenského a hospodárskeho rozvoja. Najväčší 
význam má pritom slobodný a otvorený charakter médií, funkčná a výkonná sieť a inkluzívna 
sieťová architektúra, ktorá poskytuje prístup ku každému obsahu všetkým skupinám 
obyvateľstva a účastníkom trhu. Zákonné zabezpečenie neutrality siete je základnou 
podmienkou vyčerpania tohto potenciálu a predpokladom zaistenia rozmanitosti a plurality.
Na základe svojho otvoreného a nediskriminačného charakteru sa internet osvedčil ako motor 
inovácií pre spoločenský a hospodársky rozvoj. Neutralita siete je nevyhnutným 
predpokladom rovnosti šancí v oblasti komunikácie, zabezpečenia komunikačnej a 
informačnej slobody a kultúrnej rozmanitosti a plurality názorov a médií. Z tohto dôvodu je 
neutralita a otvorenosť siete verejným statkom, ktorý treba chrániť a zachovať a nevydať ho 
napospas výlučne silám trhu.

Základnou podmienkou preň je v zásade rovnaké zaobchádzanie so všetkými balíkmi údajov, 
ktoré sa nesmú diskriminovať na základe obsahu, služby, aplikácie, pôvodu alebo cieľa. Treba 
zabrániť spomaľovaniu, zhoršovaniu alebo blokovaniu obsahu, služieb alebo aplikácií a musí 
sa vylúčiť aj kontrola obsahu zo strany prevádzkovateľov siete. Neutralita siete „light”, ako ju 
navrhuje Komisia, a ktorá túto základnú zásadu prakticky odstraňuje, by znamenala koniec 
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neutrality siete a vytvorenie dvojvrstvového internetu.

Špecializované, resp. riadené služby môžu existovať súbežne s internetom, pokiaľ sú od neho 
úplne oddelené, neobmedzujú jeho otvorenosť a každému umožňujú pripojiť sa na internet 
prostredníctvom služby v kvalite zodpovedajúcej stavu techniky. Špecializované služby sa 
nesmú zavádzať na úkor ďalšieho rozvoja otvorených sietí a ich vytváranie a existenciu preto 
treba prísne podmieňovať.

Blokovanie obsahu v otvorenej sieti treba plošne zamietnuť. Postup notice-and-takedown sa 
osvedčil aj v súvislosti so závažnými trestnými činmi.

Návrhy Komisie pripúšťajú diskrimináciu obsahu a uprednostňovanie pohybu údajov, ktorý je 
v rozpore so všeobecným chápaním neutrality siete. Vyplývajú z nich obavy, že hospodárska 
súťaž na elektronických komunikačných trhoch sa skôr zmenšuje, čo sa negatívne prejavuje 
na rozmanitosti médií a názorov.

So zreteľom na zvolenú právnu formu nariadenia na mnohých miestach chýba dostatočná 
právna jasnosť noriem.

Výslovne by sme privítali, keby Komisia stiahla svoj návrh a ponúkla možnosť rozsiahlej 
diskusie v rámci bežného konzultačného postupu, a na jej základe predložila nový, vyvážený 
návrh na vytvorenie vnútorného trhu v oblasti telekomunikácií

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu
s elektronickými komunikáciami by mala
byť zabezpečená sloboda poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
všetkým zákazníkom v Únii a právo 
každého koncového používateľa vybrať si 
najlepšiu ponuku dostupnú na trhu, pričom 
táto sloboda a toto právo by nemali byť 
obmedzované fragmentáciou trhu podľa 
vnútroštátnych hraníc. Súčasný regulačný 

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu
pre elektronickú komunikáciu musí byť 
zabezpečená možnosť každého jednotlivca 
na prístup k elektronickým 
komunikačným sieťam a službám v Únii, 
sloboda poskytovať ich a právo každého 
koncového používateľa vybrať si najlepšiu 
ponuku dostupnú na trhu, pričom túto 
možnosť, sloboda a právo musí určovať 
voľná hospodárska súťaž a nesmie ich 
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rámec v oblasti elektronických 
komunikácií túto fragmentáciu úplne 
nerieši, keďže v ňom namiesto režimu 
udeľovania všeobecného oprávnenia pre 
celú Úniu platia vnútroštátne režimy, 
vnútroštátne schémy prideľovania 
frekvenčného spektra, rozdiely 
v prístupových produktoch dostupných 
pre poskytovateľov elektronických 
komunikácií v rôznych členských štátoch 
a rôzne súbory sektorovo špecifických 
spotrebiteľských pravidiel. Pravidlá Únie 
v mnohých prípadoch iba vymedzujú 
základnú líniu a členské štáty ich často 
vykonávajú rozdielnymi spôsobmi.

obmedzovať fragmentácia trhu podľa 
vnútroštátnych hraníc.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Toto nariadenie je zamerané na 
dobudovanie jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami 
prostredníctvom opatrení vykonávaných 
pozdĺž troch širokých, vzájomne 
prepojených osí. Po prvé, malo by 
zabezpečiť slobodu poskytovať 
elektronické komunikačné služby cez 
hranice a siete v rozličných členských 
štátoch, pričom sa opiera o koncepciu 
jednotného oprávnenia EÚ, ktoré vytvára 
podmienky na zabezpečenie väčšej 
konzistentnosti a predvídateľnosti obsahu 
a vykonávania sektorovo špecifickej 
regulácie v celej Únii. Po druhé, je 
potrebné za oveľa konvergentnejších 
podmienok umožniť prístup k vstupom 
podstatným pre cezhraničné poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí 
a služieb, a to nielen v prípade 
bezdrôtových širokopásmových 
komunikácií, pre ktoré je kľúčové 
licencované aj nelicencované frekvenčné 

(6) Toto nariadenie je zamerané na 
dobudovanie jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami 
prostredníctvom opatrení vykonávaných 
pozdĺž troch širokých, vzájomne 
prepojených osí. Po prvé, malo by 
zabezpečiť slobodu poskytovať 
elektronické komunikačné služby cez 
hranice a siete v rozličných členských 
štátoch, pričom sa opiera o koncepciu 
jednotného oprávnenia EÚ, ktoré vytvára 
podmienky na zabezpečenie väčšej 
konzistentnosti a predvídateľnosti obsahu 
a vykonávania sektorovo špecifickej 
regulácie v celej Únii. Po druhé, je 
potrebné za oveľa konvergentnejších 
podmienok umožniť prístup k vstupom 
podstatným pre cezhraničné poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí 
a služieb, a to nielen v prípade 
bezdrôtových širokopásmových 
komunikácií, pre ktoré je kľúčové 
licencované aj nelicencované frekvenčné 
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spektrum, ale aj v prípade prepojiteľnosti 
pomocou pevnej linky. Po tretie, v záujme 
zosúladenia podmienok podnikania 
a budovania dôvery občanov v digitálny 
svet by sa v tomto nariadení mali 
harmonizovať pravidlá na ochranu 
koncových používateľov, najmä 
spotrebiteľov. Spolu s pravidlami 
týkajúcimi sa prístupu k online obsahu, 
aplikáciám a službám a riadenia 
prevádzky, ktoré nielen chránia koncových 
používateľov, ale zároveň zabezpečujú 
nepretržité fungovanie ekosystému 
internetu ako motora inovácií, sem patria 
pravidlá nediskriminácie, poskytovania 
zmluvných informácií, ukončenia zmluvy 
a zmeny poskytovateľa. Ďalšie reformy 
v oblasti roamingu by navyše mali 
koncovým používateľom poskytnúť istotu, 
že môžu zostať pripojení, aj keď cestujú 
v rámci Únie, a mali by sa postupne stať 
hnacou silou zbližovania cien a ostatných 
podmienok v Únii.

spektrum, ale aj v prípade prepojiteľnosti 
pomocou pevnej linky. Po tretie, v záujme 
zosúladenia podmienok podnikania 
a budovania dôvery občanov v digitálny 
svet by sa v tomto nariadení mali 
harmonizovať pravidlá na ochranu 
koncových používateľov, najmä 
spotrebiteľov. Spolu s pravidlami 
týkajúcimi sa neutrality siete, 
zabezpečenia nediskriminačného prístupu 
k online obsahu, aplikáciám a službám a 
riadenia prevádzky, ktoré nielen chránia 
koncových používateľov, ale zároveň 
zabezpečujú nepretržité fungovanie 
ekosystému internetu ako motora inovácií, 
sem patria pravidlá nediskriminácie, 
poskytovania zmluvných informácií, 
ukončenia zmluvy a zmeny poskytovateľa.
Ďalšie reformy v oblasti roamingu by 
navyše mali koncovým používateľom 
poskytnúť istotu, že môžu zostať pripojení, 
aj keď cestujú v rámci Únie, a mali by sa 
postupne stať hnacou silou zbližovania 
cien a ostatných podmienok v Únii.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými
a satelitnými komunikáciami v Únii.
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia.

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je
verejný majetok a nanajvýš nedostatkový a
obmedzený zdroj. Sú nevyhnutné na
plnenie rôznych spoločenských,
kultúrnych, sociálnych a hospodárskych 
úloh, na verejný prístup k informáciám, 
právo na slobodu prejavu, ako aj na 
mediálnych pluralizmus a mali by tieto 
úlohy odrážať.  Revíziou 
telekomunikačného balíka v roku 2009 sa
Komisia zaviazala, že pri výkone správy
frekvenčného spektra rovnakou mierou
a primeraným spôsobom zohľadní aj tieto 
aspekty. Zásady telekomunikačného 
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Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, 
pokiaľ ide o zavádzanie a rozšírenie 
najnovšej generácie bezdrôtových 
širokopásmových technológií, ktoré sú 
nevyhnutné na dosiahnutie týchto 
politických cieľov. Viac ako polovica 
členských štátov požiadala o výnimku 
alebo v termíne stanovenom v rozhodnutí 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového
frekvenčného spektra, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra.
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného 
spektra pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

balíka tým nevyhnutne tvoria základ 
politiky frekvenčného spektra v Európskej 
únii. Preto treba aj do budúcnosti 
zabezpečiť, aby sa politika frekvenčného 
spektra pohybovala v tomto právnom
rámci a neodklonila od zásad, ktoré sú 
v ňom sú stanovené. Podľa článku 6 ods. 
5 programu politiky rádiového 
frekvenčného spektra Komisia podá 
Európskemu parlamentu a Rade do 1.
januára 2015 správu o tom, či je potrebné 
podniknúť opatrenia na harmonizáciu 
ďalších frekvenčných pásiem.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Uplatňovanie rozličných 
vnútroštátnych politík vedie 
k nekonzistentnosti a fragmentácii 
vnútorného trhu, ktorá bráni zavádzaniu 
celoeurópskych služieb a dobudovaniu 
vnútorného trhu s bezdrôtovými 
širokopásmovými komunikáciami.
Predovšetkým môže vytvoriť nerovnaké 

(18) Telekomunikačný balík EÚ v znení 
revízie z roku 2009 zavádza zásady 
riadenia frekvenčného spektra.
Frekvenčné spektrum slúži na plnenie 
rozmanitých verejných záujmov 
v členských štátoch. Pritom existuje 
množstvo národných a regionálnych 
osobitostí, ktoré treba zohľadniť.



PE522.810v02-00 8/45 AD\1015295SK.doc

SK

podmienky pre prístup k takýmto službám, 
obmedzovať hospodársku súťaž medzi 
podnikmi so sídlom v rôznych členských 
štátoch a potláčať investície do 
vyspelejších sietí a technológií a vznik 
inovačných služieb, čím môže pripraviť 
občanov a podniky o možnosť využívať 
všadeprítomné integrované služby vysokej 
kvality a prevádzkovateľov bezdrôtového 
širokopásmového prístupu o zvýšenie 
efektívnosti vďaka rozsiahlym činnostiam 
s hlbšou integráciou. Preto by rozvoj 
pokrytia celej Únie vyspelými 
bezdrôtovými širokopásmovými 
komunikačnými službami so širokou 
integráciou mal byť sprevádzaný 
opatreniami na úrovni Únie týkajúcimi sa 
určitých aspektov prideľovania rádiového
frekvenčného spektra. Členským štátom by 
sa zároveň malo ponechať právo prijímať 
opatrenia na organizáciu svojho rádiového 
frekvenčného spektra na účely verejného 
poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany.

Členským štátom by sa preto mala
ponechať možnosť prijímať opatrenia na 
organizáciu a správu svojho rádiového 
frekvenčného spektra, ktoré je potrebné na 
plnenie osobitných kultúrnych, 
spoločenských a audiovizuálnych úloh.
Okrem pozemného rozhlasu a kultúrnych 
a tvorivých odvetví sem patrí aj verejný 
poriadok a verejná bezpečnosť, ako aj 
obrana. Krokmi na úrovni Únie v oblasti 
niektorých aspektov prideľovania 
rádiového frekvenčného spektra by sa 
preto mal naďalej presadzovať 
dynamický prístup k spravovaniu 
frekvenčného spektra, ktoré uznáva 
právomoci členských štátov v tejto oblasti 
a dodržiava kultúrne, audiovizuálne 
a mediálne politiky každého členského 
štátu. V prípade konfliktov medzi 
členskými štátmi týkajúcimi sa využívania 
frekvenčného spektra zastáva Komisia 
koordinačnú a doplnkovú funkciu a 
podporuje členské štáty EÚ.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to
aspoň v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti 



AD\1015295SK.doc 9/45 PE522.810v02-00

SK

ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového 
frekvenčného spektra a v stanovisku 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra pod názvom 
Strategické výzvy, ktorým čelí Európa pri 
riešení rastúceho dopytu po rádiovom 
frekvenčnom spektre pre bezdrôtové 
širokopásmové pripojenie prijatom 
13. júna 2013, ako napríklad v blízkej 
budúcnosti pásma 700 MHz, 1,5 GHz 
a 3,8 – 4,2 GHz.

v súlade so smernicou 2002/21/ES.

Odôvodnenie

Bližšia špecifikácia sa môže nesprávne pochopiť tak, že by preto nebol nutný 
spolurozhodovací postup podľa smernice 2002/21/ES (rámcová smernica). Stanoviť, ktoré 
pásma sa majú zahrnúť do tzv. koordinovaného frekvenčného spektra, je nevyhnutné politické 
rozhodnutie, a nie iba technické vykonávacie opatrenie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Pokiaľ ide o ostatné hlavné 
a podstatné podmienky, ktoré môžu byť 
spojené s právami na využívanie rádiového 
frekvenčného spektra pre bezdrôtové 
širokopásmové pripojenie, konvergentné 
uplatňovanie regulačných zásad a kritérií 
stanovených v tomto nariadení 
jednotlivými členskými štátmi by bolo 
podporené prostredníctvom koordinačného 
mechanizmu, ktorý by Komisii 
a príslušným orgánom ostatných členských 
štátov poskytoval príležitosť vopred 
pripomienkovať postup udeľovania práv na 
využívanie zdrojov v danom členskom 
štáte a Komisii by po zohľadnení názorov 
členských štátov umožňoval zabrániť 
vykonaniu akéhokoľvek návrhu, 
v prípade ktorého by sa javilo, že je 

(24) Pokiaľ ide o ostatné hlavné 
a podstatné podmienky, ktoré môžu byť 
spojené s právami na využívanie rádiového 
frekvenčného spektra pre bezdrôtové 
širokopásmové pripojenie, konvergentné 
uplatňovanie regulačných zásad a kritérií 
stanovených v tomto nariadení 
jednotlivými členskými štátmi by bolo 
podporené prostredníctvom koordinačného 
mechanizmu, ktorý by Komisii 
a príslušným orgánom ostatných členských 
štátov poskytoval príležitosť vopred 
pripomienkovať postup udeľovania práv na 
využívanie zdrojov v danom členskom 
štáte.
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v rozpore s právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V kontexte postupného prechodu na 
siete založené výlučne na IP je 
nedostatočná dostupnosť produktov 
prepojiteľnosti založených na IP 
protokole pre rôzne triedy služieb so 
zaistenou kvalitou, ktoré umožňujú 
komunikačné cesty naprieč sieťovými 
doménami a cez hranice sietí, a to v rámci 
členských štátov a aj medzi nimi, 
prekážkou rozvoja aplikácií, ktoré sú 
založené na prístupe k iným sieťam, a tak 
obmedzuje technologické inovácie. Okrem 
toho táto situácia bráni tomu, aby sa vo 
väčšom rozsahu rozšírili výhody, ktoré sú 
spojené s riadením a poskytovaním sietí 
a produktov prepojiteľnosti založených na 
IP so zaistenou úrovňou kvality služieb, 
najmä zvýšená bezpečnosť, spoľahlivosť 
a flexibilita, nákladová efektívnosť 
a rýchlejšie poskytovanie, ktoré sú 
prínosom pre prevádzkovateľov sietí, 
poskytovateľov služieb aj koncových 
používateľov. Preto je potrebný 
harmonizovaný prístup k navrhovaniu 
a dostupnosti týchto produktov, a to na 
základe rozumných podmienok, ktoré by 
prípadne zahŕňali aj možnosť vzájomných 
dodávok dotknutých podnikov v oblasti 
elektronických komunikácií.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Ustanovenia v kapitolách 4 a 5 tohto 
nariadenia, ktoré sa vzťahujú na 
koncových používateľov, by sa mali 
uplatňovať nielen na spotrebiteľov, ale aj 
na iné kategórie koncových používateľov, 
najmä na mikropodniky. Koncoví 
používatelia, ktorí nie sú spotrebiteľmi, by 
na svoju individuálnu žiadosť mali mať 
možnosť dohodnúť sa v rámci 
individuálnej zmluvy na odchýlkach od 
určitých ustanovení.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Koncoví používatelia a spotrebitelia sú sami osebe rozdielne pojmy. Ak sa umožní odchýlenie 
od nejasných vymedzení tohto nariadenia, znovu vznikne právna neistota.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Existujúci regulačný 
rámec je zameraný na podporu možnosti 
koncových používateľov získať prístup k 
informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať 
aplikácie a služby podľa vlastného výberu.
Nedávno však správa Orgánu európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie
(BEREC) o postupoch riadenia prevádzky 
uverejnená v máji 2012 a štúdia o 
fungovaní trhu s prístupom na internet a 

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Zásadne rovnaké 
zaobchádzanie a nediskriminácia pri 
odosielaní balíkov údajov sa musí 
zabezpečiť v celej EÚ bez ohľadu na 
obsah, služby, aplikáciu, pôvod alebo cieľ, 
aby sa natrvalo zabezpečilo, že každý 
používateľ internetových služieb bude 
mať v zásade otvorený prístup ku 
každému obsahu, službe alebo akejkoľvek 
aplikácii na internete, alebo že ich môže 
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poskytovaním internetu z pohľadu 
spotrebiteľa, ktorú zadala Výkonná 
agentúra pre zdravie a spotrebiteľov a ktorá 
bola uverejnená v decembri 2012, ukázali, 
že značný počet koncových používateľov 
je ovplyvnený postupmi riadenia 
prevádzky, ktoré blokujú alebo spomaľujú
konkrétne aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 
aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 
trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov.

ponúkať, v súlade so zásadou neutrality 
siete. Prevádzkovatelia prístupu na sieť 
podliehajú všeobecnej povinnosti 
zasielania balíkov údajov tým, že 
používateľom poskytujú primeranú 
úroveň kvality odrážajúcu technický 
pokrok bez ohľadu na pôvod a cieľ alebo 
na obsahy, služby a aplikácie, ktoré majú 
prenášať. Otvorenosť a nediskriminačný 
charakter internetu je základným 
motorom inovácie, zachovania slobody 
médií, ich plurality a kultúrnej 
rozmanitosti, ako aj hospodárskej 
efektívnosti. Tieto základné 
charakteristiky pomáhajú zaistiť slobodu 
a rôznorodosť prejavov v médiách 
a v kultúrnom sektore. Existujúci 
regulačný rámec je zameraný na podporu 
možnosti koncových používateľov získať 
prístup k informáciám a šíriť ich alebo 
prevádzkovať aplikácie a služby podľa 
vlastného výberu. Nedávno však správa 
Orgánu európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC) o 
postupoch riadenia prevádzky uverejnená v 
máji 2012 a štúdia o fungovaní trhu s 
prístupom na internet a poskytovaním 
internetu z pohľadu spotrebiteľa, ktorú 
zadala Výkonná agentúra pre zdravie a 
spotrebiteľov a ktorá bola uverejnená v 
decembri 2012, ukázali, že značný počet 
koncových používateľov je ovplyvnený 
postupmi riadenia prevádzky, ktoré blokujú 
alebo spomaľujú určitý obsah, služby 
alebo aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá zakotvujúce 
zásadu neutrality siete do právnych 
predpisov na úrovni Únie, aby sa zachoval 
otvorený internet a aby nedochádzalo k 
fragmentácii jednotného trhu v dôsledku 
opatrení jednotlivých členských štátov.
Otvorený internet, ktorý pracuje podľa 
zásady maximálneho úsilia, sa nesmie
poškodiť rozvojom iných produktov a 
služieb.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Tieto tendencie si vyžadujú jasné
pravidlá na úrovni Únie, aby sa zachoval 
otvorený internet a aby nedochádzalo k 
fragmentácii jednotného trhu v dôsledku 
opatrení jednotlivých členských štátov.
Sloboda koncových používateľov získať 
prístup k informáciám a zákonnému
obsahu a šíriť ich, prevádzkovať aplikácie 
a vyžívať služby podľa vlastného výberu 
podlieha dodržiavaniu právnych predpisov 
Únie a zodpovedajúcich vnútroštátnych 
právnych predpisov. V tomto nariadení sa 
vymedzujú limity pre akékoľvek 
obmedzenia tejto slobody poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti, ale 
nedotýka sa ostatných právnych predpisov 
Únie vrátane pravidiel, ktorými sa riadia 
autorské práva, ani smernice 2000/31/ES.

(46) Právo koncových používateľov získať 
prístup k informáciám a obsahu a šíriť ich, 
prevádzkovať aplikácie a vyžívať služby 
podľa vlastného výberu podlieha 
dodržiavaniu právnych predpisov Únie a 
zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych 
predpisov.

Odôvodnenie

Spomenúť právo Únie a právo členských štátov stačí. Bližšie objasnenie by sa mohlo viesť k 
nesprávnemu výkladu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V rámci otvoreného internetu by
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 

(47) V rámci otvoreného internetu nesmú
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti odstraňovať, blokovať, 
spomaľovať, znehodnocovať alebo
uprednostňovať konkrétne druhy obsahu, 
aplikácie alebo služby alebo ich špecifické 
triedy, s výnimkou jednoznačne 
stanoveného a jednotlivo odôvodneného
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špecifické triedy, s výnimkou
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto
opatrenia musia byť transparentné,
primerané a nediskriminačné. Primerané
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

počtu primeraných opatrení týkajúcich sa 
riadenia prevádzky. Opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky musia byť 
transparentné, potrebné a primerané.
Možno ich považovať za primerané iba
vtedy, ak sa pritom rovnaké druhy 
dopravy posudzujú rovnako. Akékoľvek 
cenové uprednostňovanie na základe 
obsahu, aplikácií alebo služieb alebo 
akékoľvek diskriminačné podmienky 
týkajúce sa toku a objemov dát by mali 
byť zakázané.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47a) Toto nariadenie sa nedotýka 
smernice 2002/58/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 12. júla 2002 o 
spracovávaní osobných údajov a ochrany 
súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Tarify založené na objeme by sa mali 
považovať za zlučiteľné so zásadou 
otvoreného internetu, pokiaľ koncovým 
používateľom umožňujú zvoliť si tarifu, 
ktorá zodpovedá ich bežnej spotrebe dát a 
je založená na transparentných 
informáciách o podmienkach a dôsledkoch 

(48) Tarify založené na objeme by sa mali 
považovať za zlučiteľné so zásadou 
otvoreného internetu, pokiaľ koncovým 
používateľom umožňujú zvoliť si tarifu, 
ktorá zodpovedá ich bežnej spotrebe dát a 
je založená na transparentných 
informáciách o podmienkach a dôsledkoch 
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takéhoto výberu. Zároveň by takéto tarify 
mali poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti umožňovať lepšie 
prispôsobenie kapacít siete 
predpokladaným objemom dát. Je dôležité, 
aby koncoví používatelia boli plne 
informovaní pred tým, ako sa rozhodnú pre 
akékoľvek limity objemu alebo rýchlosti 
dát a platné tarify, aby mohli priebežne 
sledovať svoju spotrebu a jednoduchým 
spôsobom, ak si to želajú, zvýšiť objem 
dostupných dát.

takéhoto výberu. Zároveň by takéto tarify 
mali poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti umožňovať lepšie 
prispôsobenie kapacít siete 
predpokladaným objemom dát. Je dôležité, 
aby koncoví používatelia boli plne 
informovaní pred tým, ako sa rozhodnú pre 
akékoľvek limity objemu alebo rýchlosti 
dát a platné tarify, aby mohli priebežne 
sledovať svoju spotrebu a jednoduchým 
spôsobom, ak si to želajú, zvýšiť objem 
dostupných dát, a aby sa limity objemu 
internetovej prevádzky uplatňovali 
nediskriminačným spôsobom, bez ohľadu 
na odosielateľa, príjemcu, typ, obsah, 
zariadenie, službu alebo aplikáciu, 
v súlade so zásadou neutrality siete.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) Existuje takisto dopyt koncových 
používateľov po službách a aplikáciách, 
ktoré si vyžadujú zvýšenú úroveň zaistenej 
kvality služieb, ktoré ponúkajú 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií alebo služieb. Takéto služby 
môžu zahŕňať okrem iného vysielanie 
prostredníctvom internetového protokolu
(IP-TV), videokonferencie a určité 
aplikácie v zdravotníctve. Koncoví 
používatelia by takisto mali mať možnosť 
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 
alebo služieb zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby.

(49) Existuje takisto dopyt koncových 
používateľov po službách a aplikáciách, 
ktoré si vyžadujú zvýšenú kvalitu služieb, 
ktoré ponúkajú poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovatelia obsahu, aplikácií 
alebo služieb. Takéto služby môžu zahŕňať 
okrem iného vysielanie prostredníctvom 
internetového protokolu (IP-TV), 
videokonferencie, hry a určité aplikácie v 
zdravotníctve. Koncoví používatelia by 
takisto mali mať možnosť slobodne 
uzatvárať s poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti alebo 
poskytovateľmi obsahu, aplikácií alebo 
služieb dobrovoľné zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby. V prípade uzatvorenia 
týchto zmlúv s poskytovateľom služieb 
prístupu na internet, daný poskytovateľ 
zaistí, aby vyššia kvalita nebola na úkor 
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výkonnosti, cenovej dostupnosti alebo 
kvality služieb prístupu na internet, a aby 
neobmedzovala neutralitu siete.
Špecializované služby by však mali zostať 
výnimkou a nemali by sa uvádzať na trh 
ani bežne používať ako náhrada služby 
prístupu na internet.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Ďalej existuje dopyt zo strany 
poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb, 
pokiaľ ide o poskytovanie prenosových 
služieb založených na flexibilných
parametroch kvality vrátane nižších úrovní 
priority pre prevádzku, ktorá nie je časovo 
limitovaná. Pre poskytovateľov obsahu, 
aplikácií a služieb je možnosť rokovať o 
takýchto flexibilných úrovniach kvality 
služieb s poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti nevyhnutná, aby 
mohli poskytovať špecializované služby, 
a očakáva sa, že bude zohrávať významnú 
úlohu v rozvoji nových služieb, akými sú 
napríklad komunikácie medzi strojmi
(tzv. M2M, machine-to-machine 
communication). Zároveň by takéto 
opatrenia mali poskytovateľom 
elektronických komunikácií verejnosti 
umožňovať lepšiu vyváženosť prevádzky a 
predchádzanie preťaženiu sietí.
Poskytovatelia obsahu, aplikácií a služieb 
a poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti by preto mali mať 
možnosť slobodne uzatvárať zmluvy o 
poskytovaní špecializovaných služieb s 
vymedzenými úrovňami kvality služby, 
pod podmienkou, že takéto zmluvy nebudú 
mať za následok podstatné zhoršenie 
všeobecnej kvality služieb prístupu na 
internet.

(50) Ďalej existuje dopyt zo strany 
poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb, 
pokiaľ ide o poskytovanie prenosových 
služieb založených na kvalitatívnych
parametroch. Pre poskytovanie 
špecializovaných služieb v uzavretých 
sieťach je nutné, aby poskytovatelia
obsahu, aplikácií a služieb mali možnosť 
rokovať o takýchto osobitných úrovniach 
kvality služieb s poskytovateľmi verejných
elektronických komunikácií pre určitú 
skupinu používateľov. Očakáva sa, že by 
to mohlo podporiť rozvoj nových služieb, 
akými sú napríklad komunikácie medzi 
strojmi (tzv. M2M, machine-to-machine 
communication). Špecializované služby
nesmú narúšať kvalitu služby otvoreného
prístupu na internet, ani sa nesmú uvádzať 
na trh ako náhrada internetu, alebo sa 
ako taká používať. Sú cenovo prípustné 
len ak nad rámec vlastného 
hospodárskeho záujmu existuje zjavná 
technická alebo faktická potreba, aby bolo 
možné dodávať v reálnom čase kriticky 
dôležité aplikácie konkrétnej kvality. Ak 
prevádzkovatelia prístupu na sieť 
ponúkajú alebo uvádzajú na trh 
špecializované služby, sú zároveň povinní 
ponúkať otvorenú službu prístupu na 
internet v v súlade so zásadou neutrality 
siete a v zmysle odôvodnenia 45 a nesmú 
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znižovať ich kvalitu. Na všetky služby 
prístupu k otvorenému internetu sa 
vzťahuje zásada maximálneho úsilia.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Národné regulačné orgány zohrávajú 
ústrednú úlohu pri zabezpečovaní
schopnosti koncových používateľov 
účinne uplatňovať slobodu využívania 
prístupu k otvorenému internetu. V záujme 
toho by národné regulačné orgány mali 
mať povinnosť sledovať opatrenia a 
podávať správy a zabezpečovať súlad 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií verejnosti s predpismi a 
dostupnosť vysoko kvalitných 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet, ktoré nie sú negatívne ovplyvnené 
špecializovanými službami. Pri 
posudzovaní možného všeobecného 
zhoršenia kvality služieb prístupu na 
internet by národné regulačné orgány mali 
vziať do úvahy parametre kvality, akými sú 
parametre času a spoľahlivosti (latencia, 
chvenie, strata paketov), úrovne a vplyvy 
preťaženia siete, skutočné rýchlosti v 
porovnaní s proklamovanými, výkonnosť 
služieb prístupu na internet v porovnaní so 
špecializovanými službami, ako aj kvalitu 
tak, ako je vnímaná koncovými 
používateľmi. Národné regulačné orgány 
by sa mali splnomocniť ukladať minimálne 
požiadavky na kvalitu služieb pre všetkých 
alebo jednotlivých poskytovateľov 
elektronických komunikácií verejnosti, ak 
je to potrebné s cieľom predchádzať 
všeobecnému zhoršeniu/znižovaniu kvality 
služieb prístupu na internet.

(51) Národné regulačné orgány zohrávajú 
ústrednú úlohu pri zabezpečovaní možnosti
koncových používateľov účinne uplatňovať 
slobodu využívania prístupu k otvorenému 
internetu. V záujme toho by národné 
regulačné orgány mali mať povinnosť 
sledovať opatrenia a podávať správy a 
zabezpečovať súlad poskytovateľov 
elektronických komunikácií verejnosti s 
predpismi a dostupnosť vysoko kvalitných 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet, ktoré nie sú negatívne ovplyvnené 
špecializovanými službami. Národné 
regulačné orgány by mali zaviesť jasné 
a komplexné oznamovacie a nápravné 
mechanizmy pre koncových používateľov 
vystavených diskriminácii, obmedzovaniu 
alebo zásahom do on-line obsahu, služieb 
alebo aplikácií. Pri posudzovaní možného 
všeobecného zhoršenia kvality služieb 
prístupu na internet by národné regulačné 
orgány mali vziať do úvahy parametre 
kvality, akými sú parametre času a 
spoľahlivosti (latencia, chvenie, strata 
paketov), úrovne a vplyvy preťaženia siete, 
skutočné rýchlosti v porovnaní s 
proklamovanými, výkonnosť služieb 
prístupu na internet v porovnaní so 
špecializovanými službami, ako aj kvalitu 
tak, ako je vnímaná koncovými 
používateľmi. Národné regulačné orgány 
by sa mali splnomocniť ukladať minimálne 
požiadavky na kvalitu služieb pre všetkých 
alebo jednotlivých poskytovateľov 
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elektronických komunikácií verejnosti, ak 
je to potrebné s cieľom predchádzať 
všeobecnému zhoršeniu/znižovaniu kvality 
služieb prístupu na internet.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) S cieľom zohľadniť vývoj na trhu a 
technický rozvoj by sa na Komisiu mala 
delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
zmeny príloh. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas svojich prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave 
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné 
a primerané postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zaistiť, aby sa s celou internetovou 
prevádzkou zaobchádzalo rovnako, bez 
diskriminácie, obmedzovania alebo 
zasahovania, bez ohľadu na odosielateľa, 
príjemcu, typ, obsah, prístroj, službu alebo 
aplikáciu;
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie“ je rádiové frekvenčné 
spektrum, pri ktorom sú podmienky 
dostupnosti a efektívneho využívania 
harmonizované na úrovni Únie, a to najmä
v súlade s rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady 676/2002/ES, a ktoré 
slúži na elektronické komunikačné služby 
s výnimkou vysielania,

(8) „harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie“ je rádiové frekvenčné 
spektrum, pri ktorom sú podmienky 
dostupnosti a efektívneho využívania 
harmonizované na úrovni Únie, a to v 
súlade s ustanoveniami a postupmi 
uvedenými v smernici 2002/21/ES 
a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady 676/2002/ES27, a ktoré slúži na 
elektronické komunikačné služby s 
výnimkou vysielania,

__________________ __________________

Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra v Európskom 
spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 1).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra v Európskom 
spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) „zásada maximálneho úsilia” 
znamená zaistenie, že požiadavky na 
prenos údajov sa budú vybavovať čo 
najrýchlejšie v poradí podľa toho, ako 
boli doručené a nezávisle od obsahu, 
služby, aplikácie, pôvodu alebo cieľa;



PE522.810v02-00 20/45 AD\1015295SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „produkt prepojiteľnosti so zaistenou 
kvalitou služby“ je produkt dostupný na 
ústredni s internetovým protokolom (IP), 
ktorý umožňuje zákazníkom zriadiť 
komunikačné IP spojenie medzi bodom 
prepojenia a jedným alebo viacerými 
pevnými koncovými bodmi siete 
a umožňuje vymedzené úrovne 
medzikoncového výkonu siete na 
poskytovanie špecifických služieb 
koncovým používateľom na základe 
dodávok služieb určitej zaistenej kvality 
vychádzajúcej zo špecifikovaných 
parametrov,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) „odôvodnené riadenie pohybu 
údajov” je prípustné ako výnimka zo 
zásady maximálneho úsilia, ak je 
technicky podmienené a zodpovedá 
všeobecným zásadám nutnosti, 
primeranosti, zabezpečenia účinnosti, 
nediskriminácie a transparentnosti, ako aj 
ďalším zásadám tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 12 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) „neutralita siete“ je zásada, podľa 
ktorej sa s celou internetovou prevádzkou 
zaobchádza rovnako, bez diskriminácie, 
obmedzovania či zasahovania, bez ohľadu 
na odosielateľa, príjemcu, typ, obsah, 
zariadenie, službu alebo aplikáciu;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14) „služba prístupu k internetu“ je verejne 
dostupná elektronická komunikačná 
služba, ktorá poskytuje pripojenie na 
internet, a teda prepojiteľnosť prakticky 
medzi všetkými koncovými bodmi 
pripojenými na internet bez ohľadu na 
použitú sieťovú technológiu,

14) „otvorená služba prístupu k internetu“ 
je verejne dostupná elektronická 
komunikačná služba, ktorá poskytuje 
pripojenie na internet, a teda prepojiteľnosť 
prakticky medzi všetkými koncovými 
bodmi pripojenými na internet bez ohľadu 
na použitú sieťovú technológiu, členské 
štáty stanovia primerané minimálne 
požiadavky na kvalitu služby otvoreného 
prístupu na internet, ktoré sa musia 
neustále prispôsobovať technologickému 
pokroku; služba otvoreného prístupu na 
internet umožňuje koncovým 
používateľom využívať akúkoľvek 
aplikáciu založenú na internete podľa 
zásady maximálneho úsilia; za jedinú 
výnimku sa považuje primerané, 
odôvodnené riadenie pohybu údajov 
prípustné vtedy, keď sú stanovené jasné 
podmienky aplikácie;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15) „špecializovaná služba“ je elektronická 
komunikačná služba alebo akákoľvek iná
služba, ktorá zabezpečuje schopnosť 
prístupu k špecifickému obsahu, 
aplikáciám či službám alebo ich 
kombinácii, a ktorej technické vlastnosti 
sú medzi koncovými bodmi kontrolované, 
alebo ktorá poskytuje možnosť odosielať 
údaje určitému počtu účastníkov alebo 
koncových bodov alebo ich od nich 
prijímať; a s ktorou sa neobchoduje ani 
sa vo veľkej miere nepoužíva ako náhrada 
za službu prístupu k internetu;

15) „špecializovaná služba“ je elektronická 
komunikačná služba, založená najmä na 
adresách IP, alebo akákoľvek iné služba, 
ktorá sa poskytuje a prevádzkuje len v 
rámci uzavretých sietí elektronickej 
komunikácie s prísnou kontrolou prístupu 
a ktorá sa neuvádza na trh ani nevyužíva 
ako náhrada internetu, ani nie je funkčne 
totožná s otvoreným internetovým 
obsahom, aplikáciami alebo službami;
špecializovaná služba je prípustná len 
vtedy, ak existuje zjavná technická 
a faktická potreba, nad rámec vlastného 
hospodárskeho záujmu, osobitných 
kriticky dôležitých aplikácií v reálnom 
čase alebo aplikácií vyžadujúcich osobitné 
záruky spĺňajúce osobitné, zaručené 
kvalitatívne kritériá; je charakterizovaná 
jasne vymedzenými a zaručenými 
prispôsobenými parametrami kvality 
služieb a podlieha neustálemu riadeniu
medzi koncovými bodmi zo strany 
poskytovateľa špecializovanej služby až po 
tzv. poslednú míľu; špecializovanú službu
nemožno obmedzovať na koncový bod 
ovládaný poskytovateľom služby;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Tento oddiel sa uplatňuje na 
harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie.

(1) Tento oddiel sa uplatňuje na 
harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie podľa smernice 2009/140/ES 
a rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 676/2002/ES, najmä 
so zohľadnením ustanovení článkov 8a 
a 9 smernice 2002/21/ES.
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť 
z poplatkov uložených na zaistenie 
optimálneho využívania zdrojov rádiového 
frekvenčného spektra v súlade s článkom 
13 smernice 2002/20/ES a organizovať 
a využívať svoje rádiové frekvenčné 
spektrum na účely verejného poriadku, 
verejnej bezpečnosti a obrany.

(2) Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť 
z poplatkov uložených na zaistenie 
optimálneho využívania zdrojov rádiového 
frekvenčného spektra v súlade s článkom 
13 smernice 2002/20/ES a organizovať 
a využívať svoje rádiové frekvenčné 
spektrum na účely verejného poriadku, 
verejnej bezpečnosti, obrany a cieľov 
všeobecného záujmu, ako aj podpory 
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a 
plurality médií on-line i off-line, ako aj 
záujmov všetkých používateľov rádiového 
frekvenčného spektra.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Príslušné vnútroštátne orgány pre 
rádiové frekvenčné spektrum prispievajú
k rozvoju bezdrôtového priestoru, v ktorom 
sa spájajú investície a zbližujú 
konkurenčné podmienky pre 
vysokorýchlostné bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie a ktorý 
umožňuje plánovanie a poskytovanie 
integrovaných multiteritoriálnych sietí 
a služieb, ako aj úspory z rozsahu, a tým 
posilňuje inovácie, hospodársky rast 
a prináša dlhodobý úžitok pre koncových 
používateľov.

(1) Bez ohľadu na zabezpečenie 
spoločných záujmov podľa článku 9 ods. 
4 smernice 2002/21/ES prispievajú
príslušné vnútroštátne orgány pre rádiové 
frekvenčné spektrum k rozvoju 
bezdrôtového priestoru, v ktorom sa 
spájajú investície a zbližujú konkurenčné 
podmienky pre vysokorýchlostné 
bezdrôtové širokopásmové komunikácie 
a ktorý umožňuje plánovanie 
a poskytovanie integrovaných 
multiteritoriálnych sietí a služieb, ako aj 
úspory z rozsahu, a tým posilňuje inovácie, 
hospodársky rast a prináša dlhodobý úžitok 
pre koncových používateľov. Je potrebné 



PE522.810v02-00 24/45 AD\1015295SK.doc

SK

primerane zohľadniť možnosť 
etablovania multifunkčných sietí, 
rozhlasových a mobilných technológií, 
ktoré by sa zjednotili na jednej platforme.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zabezpečenie širokého územného 
pokrytia vysokorýchlostnými bezdrôtovými 
širokopásmovými sieťami a vysokej 
úrovne rozšírenia súvisiacich služieb a ich 
spotreby.

e) zabezpečenie efektívneho využívania 
frekvenčného spektra na pokrytie čoraz 
väčšieho dopytu po vysokorýchlostných 
bezdrôtových širokopásmových sieťach, 
pri súčasnom zohľadnení verejného 
záujmu a sociálnej, kultúrnej
a hospodárskej hodnoty frekvenčného 
spektra ako celku.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) zabránenie škodlivým interferenciám 
vrátane možnosti prevziať záväzky 
spojené s riešením problémov 
interferencie s ostatnými používateľmi, 
ako aj vzniknuté náklady.

Odôvodnenie

Zabrániť interferenciám predstavuje dôležitý regulačný cieľ. Preto ich treba zohľadniť aj pri 
stanovovaní postupov a podmienok schvaľovania.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
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Článok 9 – odsek 4 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zabezpečenie toho, aby akákoľvek 
zmena politiky vo vzťahu k efektívnemu 
využívaniu frekvenčného spektra 
zohľadňovala vplyv na verejný záujem 
z hľadiska zásahov a nákladov.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) technické charakteristiky rôznych 
dostupných pásiem rádiového 
frekvenčného spektra,

(a) technické charakteristiky a súčasné a 
plánované využitie rôznych dostupných 
pásiem rádiového frekvenčného spektra;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) účinné využitie frekvenčných 
spektier, ktoré sú už pridelené na 
využívanie mobilnou širokopásmovou 
frekvenciou,

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) najefektívnejšie využívanie rádiového 
frekvenčného spektra v súlade s článkom 9 
ods. 4 písm. b), pričom berú do úvahy 
charakteristiky príslušného pásma alebo 

(a) najefektívnejšie využívanie rádiového 
frekvenčného spektra v súlade s článkom 9 
ods. 4 písm. b), pričom berú do úvahy 
charakteristiky príslušného pásma alebo 



PE522.810v02-00 26/45 AD\1015295SK.doc

SK

pásiem, pásiem a súčasné aj plánované využitie,

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) na zohľadnenie nákladov na 
odstránenie frekvenčného spektra, ktoré 
používateľovi vzniknú;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Ak technické podmienky dostupnosti 
a efektívneho využívania harmonizovaného 
rádiového frekvenčného spektra pre 
bezdrôtové širokopásmové komunikácie 
umožňujú využitie príslušného rádiového 
frekvenčného spektra v rámci režimu 
všeobecného oprávnenia, príslušné 
vnútroštátne orgány nesmú ukladať žiadne 
dodatočné podmienky a zamedzia, aby 
alternatívne využívanie spektra bránilo 
účinnému uplatňovaniu takéhoto 
harmonizovaného režimu.

(1) Ak technické podmienky dostupnosti 
a efektívneho využívania harmonizovaného 
rádiového frekvenčného spektra pre 
bezdrôtové širokopásmové komunikácie 
umožňujú využitie príslušného rádiového 
frekvenčného spektra v rámci režimu 
všeobecného oprávnenia, príslušné 
vnútroštátne orgány nesmú ukladať žiadne 
dodatočné podmienky a zamedzia, aby 
alternatívne využívanie spektra bránilo 
účinnému uplatňovaniu takéhoto 
harmonizovaného režimu. Nedotkne sa to 
článku 2 ods. 8..

Odôvodnenie

Ak nepoukážeme na článok 2 ods. 8 (v znení pozmeňovacieho návrhu), mohli by sa 
skomplikovať možné alebo želané scenáre „spoločného využívania”.
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) určiť termín uplynutia platnosti 
akýchkoľvek existujúcich práv na 
využívanie harmonizovaných pásiem 
s výnimkou práv pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie, alebo 
v prípade práv na dobu neurčitú termín, 
dokedy sa právo na využívanie zdrojov má 
zmeniť, aby sa umožnilo poskytovanie 
širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie marí právnu istotu, ktorá je potrebná pre všetkých súčasných majiteľov 
práv, ktorí už v dobrej viere a na základe existujúceho práva vykonali dlhodobé investície.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Odsek 2 sa nedotkne ustanovení 
článku 9 ods. 3 a 4 smernice 2002/21/ES.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Ak príslušný vnútroštátny orgán 
zamýšľa podmieniť využívanie rádiového 
frekvenčného spektra všeobecným 
oprávnením alebo udeliť individuálne 
práva na využívanie rádiového 
frekvenčného spektra alebo zmeniť práva 

(1) Ak príslušný vnútroštátny orgán 
zamýšľa podmieniť využívanie rádiového 
frekvenčného spektra všeobecným 
oprávnením alebo udeliť individuálne 
práva na využívanie rádiového 
frekvenčného spektra alebo zmeniť práva 
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a povinnosti týkajúce sa využívania 
rádiového frekvenčného spektra v súlade 
s článkom 14 smernice 2002/20/ES, 
sprístupní návrh svojho opatrenia spolu 
s odôvodnením súčasne Komisii 
a príslušným orgánom ostatných členských 
štátov pre rádiové frekvenčné spektrum, 
a to po skončení prípadnej verejnej 
konzultácie uvedenej v článku 6 smernice 
2002/21/ES a v každom prípade len 
v takom štádiu prípravy, ktoré umožní 
poskytnúť Komisii a príslušným orgánom 
ostatných členských štátov dostatočné 
a stabilné informácie o všetkých 
relevantných záležitostiach.

a povinnosti týkajúce sa využívania 
rádiového frekvenčného spektra pre 
bezdrôtové širokopásmové služby v súlade 
s článkom 14 smernice 2002/20/ES, 
sprístupní návrh svojho opatrenia spolu 
s odôvodnením súčasne Komisii 
a príslušným orgánom ostatných členských 
štátov pre rádiové frekvenčné spektrum, 
a to po skončení prípadnej verejnej 
konzultácie uvedenej v článku 6 
smernice 2002/21/ES a v každom prípade 
len v takom štádiu prípravy, ktoré umožní 
poskytnúť Komisii a príslušným orgánom 
ostatných členských štátov dostatočné 
a stabilné informácie o všetkých 
relevantných záležitostiach.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovujú jednotné technické a 
metodické pravidlá používania jedného 
alebo viacerých európskych prístupových 
produktov v zmysle článkov 17 a 19 a
prílohy I bodov 2 a 3 a prílohy II v súlade 
s príslušnými kritériami a parametrami, 
ktoré sa v nich uvádzajú. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
33 ods. 2.

2. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovujú jednotné technické a 
metodické pravidlá používania jedného 
alebo viacerých európskych prístupových 
produktov v zmysle článku 17 a prílohy I 
bodov 2 a 3 v súlade s príslušnými 
kritériami a parametrami, ktoré sa v nich 
uvádzajú. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2.
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 23 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sloboda poskytovať a využívať prístup k 
otvorenému internetu a primerané riadenie

prevádzky

Otvorený prístup na internet, 
špecializované služby a primerané, 

odôvodnené riadenie pohybu údajov

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Koncoví používatelia majú slobodný
prístup k informáciám a obsahu a môžu 
slobodne šíriť informácie a obsah, 
prevádzkovať aplikácie a využívať služby 
podľa vlastného výberu prostredníctvom 
služby prístupu na internet.

(1) Otvorený prístup na internet sa 
komplexne zabezpečuje v súlade s 
článkom 2 ods. 14 s cieľom umožniť 
koncovým používateľom získať a šíriť
prostredníctvom otvorenej služby prístupu 
na internet akékoľvek informácie a obsah
podľa vlastného výberu, prevádzkovať 
aplikácie a využívať služby a koncové 
zariadenia podľa vlastného výberu 
prostredníctvom služby prístupu na 
internet, a to bez ohľadu na zdroj alebo 
cieľ týchto informácií, obsah, aplikácie 
alebo služby.

Prevádzkovatelia prístupovej siete 
podliehajú všeobecnej povinnosti 
zasielania podľa zásady maximálneho 
úsilia. Poskytovatelia služby prístupu na 
internet nesmú obmedzovať koncových 
používateľov v používaní akýchkoľvek 
koncových zariadení na prístup 
k informáciám a obsahu a ich šírenie 
prostredníctvom svojej služby prístupu na 
internet, ani im v tomto používaní brániť.
Tým nie sú dotknuté práva členských 
štátov poskytovať individuálne práva na 
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využívanie podľa článku 5 smernice 
2002/20/ES.

Koncoví používatelia slobodne uzatvárajú 
zmluvy o objeme a rýchlosti dát s 
poskytovateľmi služieb prístupu na internet
a v súlade s akýmikoľvek takýmito 
dohodami týkajúcimi sa objemu dát 
slobodne využívajú akékoľvek ponuky 
poskytovateľov internetového obsahu a 
internetových aplikácií a služieb.

Koncoví používatelia slobodne a 
s náležitým zohľadnením zásady 
neutrality siete uzatvárajú zmluvy o 
objeme a rýchlosti dát s poskytovateľmi 
služieb prístupu na internet. Poskytovatelia 
služieb prístupu na internet inzerujú 
minimálny zaručený objem dát 
a minimálnu zaručenú rýchlosť, ktoré 
môžu poskytovať a nie maximálnu 
rýchlosť.

Na základe dohôd o objeme dát 
a rýchlostiach sa nesmú vybraný obsah, 
služby alebo aplikácie odpočítavať do 
objemu spotreby alebo pre ne môže platiť 
výnimka z rýchlostného obmedzenia po 
spotrebovaní dohodnutého objemu dát.

Odôvodnenie

Prístup k otvorenému a nediskriminujúcemu internetu treba vybudovať ako právo, a nie ako 
slobodu a otvorený internet založený na zásade maximálneho úsilia s prístupom ku všetkým 
službám, informáciám, obsahu a aplikáciám treba stanoviť ako pravidlo.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koncoví používatelia takisto slobodne
uzatvárajú zmluvy s poskytovateľmi
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií a 
služieb týkajúce sa poskytovania 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby.

Poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti alebo poskytovateľmi obsahu, 
aplikácií a služieb môžu ponúkať 
špecializované služby obmedzenému počtu 
používateľov s obmedzeným prístupom, 
a to prostredníctvom uzatvorenej siete 
elektronickej komunikácie.
Špecializované služby nemožno uvádzať 
na trh ani používať ako náhradu 
internetu, a ani nesmú ponúkať obsah, 
aplikácie alebo služby funkčne totožné 
s obsahom, aplikáciami alebo službami 
otvoreného internetu.
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Ak sa takéto dohody uzatvárajú s 
poskytovateľom služieb prístupu na 
internet, príslušný poskytovateľ v súlade 
so zásadou neutrality siete zabezpečí, aby 
sa neobmedzila výkonnosť, cenová 
dostupnosť alebo kvalita otvoreného 
prístupu na internet.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom umožniť poskytovanie
špecializovaných služieb koncovým 
používateľom, poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody s 
cieľom prenášať súvisiace objemy dát 
alebo zabezpečovať prevádzku ako 
špecializované služby s vymedzenou 
kvalitou služby alebo určenou kapacitou.
Poskytovanie takýchto špecializovaných 
služieb nesmie opakovane alebo sústavne
zhoršovať celkovú kvalitu služieb prístupu 
na internet.

Poskytovanie takýchto špecializovaných 
služieb nesmie zhoršovať kvalitu služieb 
prístupu na internet. Okrem toho nesmú 
mať negatívny vplyv ani na všeobecne 
uznávané technické štandardy a ich ďalší 
rozvoj a nesmú ohrozovať všeobecnú 
výkonnosť, cenovú dostupnosť alebo 
kvalitu služieb otvoreného prístupu na 
internet. Špecializované služby možno 
ponúkať len ak je kapacita siete 
dostatočná na poskytovanie týchto služieb 
ako doplnku k prístupu k otvorenému 
internetu.

Špecializované služby sú prípustné len 
v prípade, že sú zjavne technicky 
a fakticky potrebné, a to nad rámec 
vlastného hospodárskeho záujmu, na 
umožnenie poskytovania kriticky 
dôležitých aplikácií v reálnom čase 
vyžadujúcich osobitné ochranné prvky a 
spĺňajúcich osobitné kvalitatívne 
štandardy.

Využívanie komerčných ponúk koncovým 
používateľom, ako aj poskytovateľmi 
obsahu alebo aplikácií s cieľom podpory 
osobitných služieb by sa malo zakladať na 
dobrovoľnosti a nediskriminácii.
V prípade spoločného využívania kapacity 
siete službami prístupu na internet 
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a špecializovanými službami poskytovateľ 
týchto služieb zverejní jasné 
a jednoznačné kritériá, na základe 
ktorých sa kapacita siete využíva 
spoločne.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia prístupu na sieť, ktorí 
zároveň ponúkajú alebo predávajú 
špecializované služby, podliehajú 
rovnakej povinnosti v oblasti poskytovania 
služieb ako v prípade služby prístupu k 
otvorenému internetu podľa článku 2 ods. 
14. Nesmú diskriminovať ostatných 
poskytovateľov obsahu, ktorí sú závislí od 
dopravných služieb prevádzkovateľa siete, 
a sú povinní účtovať za dopravu 
transparentné a primerané trhové sadzby.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aby vnútroštátne orgány mohli toto reálne 
zhoršenie posúdiť, poskytovatelia 
elektronických komunikačných služieb 
alebo poskytovatelia obsahu, aplikácií 
a služieb dodajú vnútroštátnym orgánom 
na požiadanie presné informácie 
o kapacitách pridelených obom typom 
služieb.
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Vertikálne integrovaní poskytovatelia 
verejných elektronických komunikácií 
nesmú diskriminovať prevádzku 
generovanú poskytovateľmi obsahu, 
služieb alebo aplikácií, ktorí poskytujú 
obsah, služby alebo aplikácie konkurujúce 
ich vlastným službám alebo službám, 
ktoré poskytujú na základe exkluzívnych 
dohôd.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Vykonávanie slobôd stanovených v 
odsekoch 1 a 2 sa uľahčuje poskytovaním 
úplných informácií v súlade s článkom 25 
ods. 1, článkom 26 ods. 2 a článkom 27 
ods. 1 a 2.

(4) Koncoví používatelia, poskytovatelia 
obsahu, aplikácií a služieb vrátane 
mediálnych a kultúrnych podnikov 
a orgánov verejnej správy na všetkých 
úrovniach, dostávajú úplné informácie 
v súlade s článkom 20 ods. 2, článkom 21 
ods. 3 a článkom 21a smernice 
2002/22/ES, ako aj v súlade s článkom 25 
ods. 1, článkom 26 ods. 2 a článkom 27 
ods. 1 a 2 tohto nariadenia vrátane 
informácií o uskutočnených primeraných 
uplatňovaných opatreniach na riadenie 
prevádzky, ktoré môžu mať negatívny 
vplyv na prístup k informáciám, obsahu, 
aplikáciám a službám podľa odsekov 1 
a 2 a na ich spracovanie.
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Poskytovatelia služieb prístupu na 
internet nesmú v rámci limitov 
akýchkoľvek zmluvne dohodnutých 
objemov dát alebo rýchlostí služieb 
prístupu na internet obmedzovať slobody
stanovené v odseku 1 blokovaním, 
spomaľovaním, znehodnocovaním alebo 
diskrimináciou, pokiaľ ide o špecifický 
obsah, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou prípadov, 
keď je potrebné uplatniť primerané 
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky.
Primerané opatrenia týkajúce sa riadenia 
prevádzky musia byť transparentné, 
nediskriminačné, primerané 
a nevyhnutné na:

(5) Poskytovatelia služieb prístupu na 
internet výslovne nesmú obmedzovať
pravidlá stanovené v odseku 1

– blokovaním, spomaľovaním, 
znehodnocovaním alebo diskrimináciou, 
pokiaľ ide o špecifický obsah, aplikácie 
alebo služby alebo ich špecifické triedy,

– uprednostňovaním určitého obsahu, 
určitých aplikácií, služieb alebo 
koncových zariadení alebo ich 
špecifických tried,

– osobitnými dojednaniami o cene s 
koncovým používateľom, ktoré znížia 
ekonomickú príťažlivosť prístupu k 
určitému obsahu, aplikáciám, službám 
alebo koncovým zariadeniam, alebo ich 
špecifických tried,

a) vykonávanie právneho ustanovenia 
alebo súdneho príkazu alebo 
predchádzanie alebo zabránenie vážnym 
zločinom,

Výnimkou sú prípady, keď sú nutné 
odôvodnené a primerané opatrenia na 
riadenie pohybu údajov

Opatrenia na riadenie pohybu údajov sa 
považujú za odôvodnené a primerané, ak 
dokázateľne slúžia na
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b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete, 
služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a koncových zariadení 
koncových používateľov,

– zachovanie integrity a bezpečnosti siete, 
služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a koncových zariadení 
koncových používateľov alebo

c) predchádzanie prenášaniu 
nevyžiadaných komunikácií koncovým 
používateľom, ktorí dali predchádzajúci 
súhlas na takéto obmedzujúce opatrenia,

d) minimalizáciu účinkov dočasnej alebo
výnimočnej preťaženosti siete pod 
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi 
prevádzky sa zaobchádza rovnakým 
spôsobom.

– minimalizáciu účinkov dokázanej
dočasnej a výnimočnej preťaženosti siete
a účinné riadenie pohybu obsahu 
v prípade takejto akútnej preťaženosti 
siete.

pod podmienkou, že s každým obsahom, 
všetkými aplikáciami a službami sa 
zaobchádza rovnako a na základe zásady 
maximalizácie úsilia.

Primerané riadenie prevádzky je spojené 
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov 
stanovených v tomto odseku.

Nesmú sa uchovávať dlhšie ako je
bezpodmienečne nevyhnutné.

Opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky 
údajov musia byť transparentné, 
nediskriminačné, primerané a potrebné a 
musia podliehať jasným, zrozumiteľným 
a prístupným nápravným mechanizmom.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Primerané riadenie prevádzky je spojené 
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú 
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov 
stanovených v tomto odseku.

Primerané riadenie prevádzky je spojené 
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú 
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov 
stanovených v tomto článku; preto musia 
byť všetky postupy overovania a analýzy 
údajov v súlade s právnymi predpismi 
o ochrane súkromia a údajov. V rámci 
postupu sa smú preverovať len 
informácie v hlavičke balíkov údajov. Tzv. 
kontrola balíka (packet inspection) 
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presahujúca takúto kontrolu sa 
neuskutočňuje.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 32 prijímať delegované akty  
týkajúce sa čo najpresnejšieho 
vymedzenia technických kritérií 
uvedených v článku 23 ods. 5 na určenie 
existencie výnimočnej situácie. Pri 
určovaní existencie výnimočnej situácie 
sa uplatňujú najprísnejšie možné kritériá.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ustanovenia článku 23 ods. 5a sa 
nemajú vplyv na súdnu kontrolu a 
podliehajú jasným, zrozumiteľným a 
prístupným mechanizmom nápravy, aby 
sa zabránilo privatizácii presadzovania 
práva.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Národné regulačné orgány zabezpečujú 
a úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody 
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, súlad s 
článkom 23 ods. 5 a neustálu dostupnosť
nediskriminačných služieb prístupu na
internet na úrovniach kvality, ktoré 
zodpovedajú pokrokom v technológii a nie 
sú zhoršené pod vplyvom poskytovania 
špecializovaných služieb. V spolupráci s 
inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť a inovácie. Národné regulačné 
orgány podávajú každoročne správu 
Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach.

1. Národné regulačné orgány zabezpečujú 
a úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať ustanovenia 
z článku 23 ods. 1 a 2 a neustálu 
dostupnosť služieb prístupu k otvorenému 
internetu podľa článku 2 ods. 2 bodu 14
na úrovniach kvality, ktoré zodpovedajú 
pokrokom v technológii a nie sú zhoršené 
pod vplyvom poskytovania 
špecializovaných služieb. V spolupráci 
s inými príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi zároveň zaručujú, aby vplyv 
špecializovaných služieb neobmedzoval 
názorovú slobodu a slobodu informácií, 
jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, slobodu
a rozmanitosť médií a inovácie. Národné 
regulačné orgány takisto dôsledne 
monitorujú a zaisťujú uplatňovanie 
primeraných opatrení týkajúcich sa 
riadenia prevádzky v súlade s článkom 23 
ods. 5 a so zásadou neutrality siete, 
s maximálnym zohľadňovaním 
usmernení orgánu BEREC uvedených 
v odseku 2 tohto článku a v článku 21 ods. 
3a smernice 2002/22/ES. Primerané 
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky 
podliehajú pravidelnej revízii, aby 
zodpovedali technologickému pokroku.
Národné regulačné orgány podávajú 
každoročne správu Komisii a orgánu 
BEREC o svojom sledovaní a zisteniach.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytovatelia verejných 
elektronických komunikácií sú povinní 
dokumentovať akékoľvek výnimočné 
situácie vznikajúce podľa článku 23 ods. 
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5 a všetky príslušné prijaté jednotlivé 
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky, 
a ihneď o nich primerane informovať 
národné regulačné orgány.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Národné regulačné orgány zavedú 
jasné a zrozumiteľné mechanizmy 
oznamovania a nápravy pre koncových 
používateľov vystavených diskriminácii, 
obmedzeniam, zásahom, blokovaniu alebo 
spomaľovaniu on-line obsahu, služieb 
alebo aplikácií.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom predchádzať všeobecnému
zhoršeniu kvality služieb prístupu na 
internet alebo zaistiť pre koncových 
používateľov možnosť prístupu k obsahu 
alebo informáciám a ich šírenia alebo 
prevádzkovania aplikácií a služieb podľa 
vlastného výberu národné regulačné 
orgány majú právomoc ukladať minimálne 
požiadavky na kvalitu služieb pre 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií verejnosti.

S cieľom predchádzať zhoršeniu kvality 
služieb prístupu na internet alebo zaistiť 
pre koncových používateľov možnosť 
prístupu k obsahu alebo informáciám a ich 
šírenia alebo prevádzkovania aplikácií a 
služieb podľa vlastného výberu národné 
regulačné orgány majú právomoc ukladať 
minimálne požiadavky na kvalitu služieb
a iné regulačné opatrenia poskytovateľom
elektronických komunikácií verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Národné regulačné orgány poskytnú 
Komisii v dostatočnom predstihu pred 
uložením akýchkoľvek takýchto 
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah, 
predpokladané požiadavky a navrhovaný 
spôsob zásahu. Rovnako poskytnú tieto
informácie aj orgánu BEREC. Komisia 
môže po preskúmaní týchto informácií 
vyjadriť pripomienky alebo odporúčania, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby plánované 
požiadavky nemali nepriaznivý vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu. Navrhované 
požiadavky sa neprijmú počas obdobia 
dvoch mesiacov od doručenia úplných 
informácií Komisii, pokiaľ sa Komisia a 
národný regulačný orgán nedohodnú 
inak, alebo Komisia neinformuje národný 
regulačný orgán o skrátenom období 
preskúmania alebo Komisia nevznesie 
pripomienky a nevydá odporúčania.
Národné regulačné orgány v čo najväčšej 
miere zohľadňujú pripomienky alebo 
odporúčania Komisie a o prijatých 
požiadavkách informujú Komisiu a orgán 
BEREC.

Národné regulačné orgány poskytnú 
Komisii v dostatočnom predstihu pred 
uložením akýchkoľvek takýchto 
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah, 
predpokladané požiadavky a navrhovaný 
spôsob zásahu. Rovnako poskytnú tieto 
informácie aj orgánu BEREC. Komisia 
môže po preskúmaní týchto informácií 
vyjadriť pripomienky alebo odporúčania, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby plánované 
požiadavky nemali nepriaznivý vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu. Národné 
regulačné orgány v čo najväčšej miere 
zohľadňujú pripomienky alebo 
odporúčania Komisie a o prijatých 
požiadavkách informujú Komisiu a orgán 
BEREC. Orgán BEREC určuje a rozvíja 
všeobecné usmernenia k uplatňovaniu 
primeraného riadenia prevádzky v úzkej 
spolupráci s Komisiou a všetkými 
zainteresovanými stranami na základe 
článku 23 a tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Národné regulačné orgány zavedú 
primerané postupy riešenia sťažností, 
ktoré sa týkajú záležitostí v oblasti 
výkonnosti služby prístupu na internet pre 
koncových používateľov a poskytovateľov 
obsahu, aplikácií a služieb.
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) kvality ich služieb v súlade 
s vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 
2,

d) kvality ich služieb,

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) skutočne dostupná rýchlosť na 
sťahovanie a nahrávanie dát v členskom 
štáte bydliska koncového používateľa, aj v 
čase najväčšej špičky,

(i) skutočne dostupná rýchlosť na 
sťahovanie a nahrávanie dát v členskom 
štáte bydliska koncového používateľa
vrátane minimálnej zaručenej rýchlosti na 
sťahovanie a nahrávanie v čase najväčšej 
špičky a nástroje, ktoré sú konečným 
používateľom neustále k dispozícii 
všeobecne uznávaným spôsobom na to, 
aby mohli počas doby trvania zmluvy sami 
monitorovať v reálnom čase dostupné 
rýchlosti na sťahovanie a nahrávanie dát;

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno e – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iv) informácie o akýchkoľvek postupoch 
poskytovateľa, zameraných na meranie a 
riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať 
preťaženiu siete a o tom, ako by tieto 
postupy mohli vplývať na kvalitu služby a 
ochranu osobných údajov,

(iv) informácie o akýchkoľvek postupoch 
poskytovateľa, zameraných na meranie 
a riadenie prevádzky, s cieľom 
predchádzať preťaženiu siete a o tom, ako 
by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu 
služby a ochranu osobných údajov, ako aj 
všetky opatrenia podľa článku 23 
odseku 5; uviesť treba aj nástroje, ktoré 
majú koncoví používatelia kedykoľvek k 
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dispozícii a ktorými môžu všeobecne 
uznaným a pochopiteľným spôsobom 
posúdiť postupy na meranie a kontrolu 
pohybu údajov podľa článku 23 ods. 5;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na žiadosť príslušných verejných 
orgánov poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti šíria informácie 
verejného záujmu pre koncových 
používateľov bezplatne, keď je to vhodné, 
rovnakými prostriedkami, ktoré bežne 
používajú pri komunikácii s koncovými 
používateľmi. V takom prípade príslušné 
verejné orgány poskytujú poskytovateľom 
elektronických komunikácií verejnosti 
informácie v štandardizovanom formáte, 
pričom sa informácie môžu okrem iného 
týkať týchto tém:

vypúšťa sa

a) najčastejšie využitie elektronických 
komunikačných služieb na nezákonné 
činnosti alebo na šírenie škodlivého 
obsahu, a to najmä ak sa môže dotýkať 
dodržiavania práv a slobôd iných osôb 
vrátane porušovania autorských a 
súvisiacich práv a právne následky 
takéhoto konania a

b) prostriedky ochrany proti rizikám z 
hľadiska osobnej bezpečnosti a 
nezákonného prístupu k osobným údajom 
pri používaní elektronických 
komunikačných služieb.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) skutočne dostupná rýchlosť na 
sťahovanie a nahrávanie dát v hlavnej 
lokalite koncového používateľa vrátane
skutočných rýchlostných rozpätí, 
rýchlostných priemerov a rýchlosti v čase 
špičky vrátane možného vplyvu povolenia 
prístupu tretím stranám cez rádiovú 
miestnu počítačovú sieť,

(b) skutočne dostupná rýchlosť na 
sťahovanie a nahrávanie dát v hlavnej 
lokalite koncového používateľa vrátane
minimálnych zaručených rýchlostných 
rozpätí, rýchlostných priemerov a rýchlosti 
v čase špičky vrátane možného vplyvu 
povolenia prístupu tretím stranám cez 
rádiovú miestnu počítačovú sieť,

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 17 ods. 2 a 19 ods. 5 
sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

(2) Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 17 ods. 2, 19 ods. 5
a 23 ods. 5 sa Komisii udeľuje na neurčité 
obdobie od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Delegovanie právomoci uvedené v 
článkoch 17 ods. 2 a 19 ods. 5 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomocí, ktoré sa v ňom špecifikuje.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

(3) Delegovanie právomoci uvedené v 
článkoch 17 ods. 2, 19 ods. 5 a 23 ods. 5
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomocí, ktoré sa v ňom špecifikuje.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
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účinnosť. účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Delegované akty uvedené v článku 17 
ods. 2 a článku 19 ods. 5 nadobúdajú 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada nevzniesli voči nim námietku v 
lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedených aktov Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o dva mesiace.

(5) Delegované akty uvedené v článku 17 
ods. 2, článku 19 ods. 5 a článku 23 ods. 5
nadobúdajú účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada nevzniesli voči nim 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedených aktov Európskemu 
parlamentu a Rade, alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA II vypúšťa sa

MINIMÁLNE PARAMETRE PRE 
EURÓPSKE PRODUKTY 
PREPOJITEĽNOSTI SO ZKS

Prvky siete a súvisiace informácie

– Opis produktu prepojiteľnosti, ktorý sa 
má poskytovať na pevnej sieti vrátane 
technických charakteristík a prijatia 
akýchkoľvek príslušných noriem.

Funkcie siete:

– zmluva o prepojiteľnosti, 
prostredníctvom ktorej sa zaisťuje kvalita 
služby medzi koncovými bodmi, založená 
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na spoločných špecifikovaných 
parametroch, ktoré umožňujú 
poskytovanie minimálne týchto skupín 
služieb:

– hlasové hovory a videohovory,

– vysielanie audiovizuálneho obsahu a

– kritické dátové aplikácie.
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