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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Prvý program politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP) je významným krokom na 
zabezpečenie účinného a optimálneho využitia jeho kapacitne obmedzeného zdroja. Politika 
frekvenčného spektra je v centre hlavnej iniciatívy Komisie – Digitálna agenda pre Európu a 
je kľúčová na realizáciu cieľov stanovených v stratégii EÚ 2020 pre inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast a program je začlenený medzi 50 prioritných opatrení v akte o jednotnom 
trhu.

2. Cieľom RSPP je vytvorenie konkurenčného a pružného európskeho odvetvia 
poskytujúceho bezdrôtové širokopásmové služby a vybavenie. Program by mal vytvoriť 
prostredie, v ktorom môžu rásť celoeurópske služby.

3. Prideľovanie frekvenčného spektra, verejného statku, by malo byť v najlepšom záujme 
európskych občanov. Účinné a efektívne prideľovanie frekvenčného spektra poskytne viac 
sociálnych, kultúrnych a hospodárskych výhod, rozšíri zákaznícku ponuku, posilní dlhodobú 
konkurencieschopnosť európskych odvetví a prispeje k realizácii digitálneho vnútorného trhu.

4. Využitie frekvenčného spektra pre mobilné širokopásmové pripojenie prospieva občanom a 
počas uplynulých rokov sa objem dát prenesených prostredníctvom mobilných sietí prudko 
zvýšil. Tento nárast pokračuje, keďže množstvo smartphonov, tablet PC a mobilných 
zariadení na pripojenie vzrastá rovnako rýchlym tempom. Okrem toho mobilné 
širokopásmové pripojenie zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri dodávaní a inovácii služieb 
v iných oblastiach, akými sú napríklad zdravotná starostlivosť, kultúra a verejná správa.

5. Harmonizácia frekvencií zníži náklady na rozmiestňovanie mobilných sietí, zníži náklady 
na mobilné zariadenia pre spotrebiteľov a posilní hospodársku súťaž a rozšíri zákaznícku 
ponuku. Okrem toho zníži škodlivé cezhraničné presahy a rušenie.

6. Efektívne využívanie frekvenčného spektra môže vo výraznej miere pomôcť k 
univerzálnemu prístupu k elektronickej komunikácii, najmä v prípade občanov a podnikov 
lokalizovaných v menej frekventovaných alebo odľahlých oblastiach, akými sú napríklad 
vidiek alebo ostrovy.

7. Harmonizácia frekvenčného spektra a posilnenie rozvoja bezdrôtových širokopásmových 
služieb poskytuje nové nástroje a príležitosti na dodávanie kultúrneho obsahu. Zároveň je 
dôležité zabezpečiť existujúce možnosti pozemného vysielania. Dodatočné náklady na 
uvoľnenie pásma kompenzuje v prípade potreby členský štát.

8. V RSPP sa musia stanoviť realistické, ale na druhej strane ambiciózne ciele, ktoré 
európskym podnikom umožnia zúčastniť sa hospodárskej súťaže na svetovom trhu ako silný 
partner. Bez takýchto ambicióznych cieľov Európska únia riskuje, že bude zaostávať. Okrem 
toho uvoľnenie bezdrôtového frekvenčného spektra od 790MHz – 862MHz (800Mhz) je 
nevyhnutné, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov stanovených v iniciatíve Digitálna agenda pre 
Európu tak v oblasti rýchleho prístupu k internetu, ako aj pri zmierňovaní digitálnej priepasti. 
Proces uvoľňovania by sa mal vykonať čo najskôr a najneskôr do roku 2013. Služba 
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eGovernment vrátane elektronického procesu verejného obstarávania by mala prispieť k 
rozmiestňovaniu širokopásmového pripojenia v EÚ.

9. Mal by sa požadovať dlhodobý strategický záväzok (až do obdobia po roku 2015). V 
prípade takýchto významných investícií je dôležité poskytnúť regulačnú istotu.

Spravodajkyňa v oblasti návrhu o RSPP zdôrazňuje potrebu:

a) vytvorenia harmonizovaných pásiem frekvenčného spektra na posilnenie 
celoeurópskych služieb, zníženia administratívnej záťaže a ďalšieho posilnenia 
vnútorného trhu;

b) zdôraznenia uvoľnenia frekvenčného spektra 790 – 862MHz pre mobilné 
širokopásmové pripojenie do roku 2013;

c) preskúmania ďalšieho uvoľnenia frekvenčného spektra v tzv. druhom podpásme pod 
790MHz s cieľom riešiť narastajúci prenos dát;

d) podpory frekvencií využívaných na poskytnutie väčšej kapacity, napríklad 2.3 GHz;

e) zohľadnenia skutočnosti, že je potrebné, aby sa RSPP prijal čo najskôr. Je nevyhnutný 
prístup zameraný na dosiahnutie dohody o kľúčových otázkach a predovšetkým na 
potrebu uvoľnenia viacerých frekvencií pre mobilné služby.

Z perspektívy vnútorného trhu sú uvedené ciele cestou vpred pri podpore trvalo udržateľného 
rastu a tvorby pracovných miest v Európe. Mobilné odvetvie bolo vždy katalyzátorom 
hospodárskeho rastu širšej komunity. Preto musíme vytvoriť prostredie podporujúce 
investície, vytvárajúce priestor na rast a posilňujúce vedúce postavenie Európy na svetovom 
trhu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V článku 8a ods. 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom 
regulačnom rámci pre elektronické 

(1) V článku 8a ods. 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom 
regulačnom rámci pre elektronické 
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komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica) sa ustanovuje, že Komisia môže 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívny návrh na zriadenie viacročných 
programov politiky rádiového 
frekvenčného spektra, v ktorých sa 
stanovia politické smerovania a ciele pre 
strategické plánovanie a harmonizáciu 
využívania frekvenčného spektra v súlade 
so smernicami uplatniteľnými na 
elektronické komunikačné siete a služby. 
Tieto politické smerovania a ciele by sa 
mali týkať dostupnosti a efektívneho 
využívania frekvenčného spektra, ktoré sú 
potrebné na vytváranie a fungovanie 
vnútorného trhu. Toto rozhodnutie nemá 
vplyv na súčasné právne predpisy EÚ, 
najmä smernice 1999/5/ES, 2002/20/ES 
a 2002/21/ES, ani na rozhodnutie č. 
676/2002/ES. Nemá vplyv ani na opatrenia 
prijaté na vnútroštátnej úrovni v súlade 
s právom EÚ na presadzovanie cieľov 
všeobecného záujmu, najmä cieľov 
súvisiacich s reguláciou obsahu 
a audiovizuálnou politikou, ani na právo 
členských štátov organizovať a využívať 
svoje frekvenčné spektrum na účely 
verejného poriadku a verejnej bezpečnosti 
a na obranu.

komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica) sa ustanovuje, že Komisia môže 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívny návrh na zriadenie viacročných 
programov politiky rádiového 
frekvenčného spektra, v ktorých sa 
stanovia politické smerovania a ciele pre 
strategické plánovanie a harmonizáciu 
využívania frekvenčného spektra v súlade 
so smernicami uplatniteľnými na 
elektronické komunikačné siete a služby. 
Tieto politické smerovania a ciele by sa 
mali týkať dostupnosti a efektívneho 
využívania frekvenčného spektra, ktoré sú 
potrebné na vytváranie a fungovanie 
vnútorného trhu. Program politiky 
rádiového frekvenčného spektra je 
zahrnutý medzi 50 prioritných opatrení 
aktu o jednotnom trhu. Toto rozhodnutie 
nemá vplyv na súčasné právne predpisy 
EÚ, najmä smernice 1999/5/ES, 
2002/20/ES a 2002/21/ES, ani na 
rozhodnutie č. 676/2002/ES. Nemá vplyv 
ani na opatrenia prijaté na vnútroštátnej 
úrovni v súlade s právom EÚ na 
presadzovanie cieľov všeobecného záujmu, 
najmä cieľov súvisiacich s reguláciou 
obsahu a audiovizuálnou politikou, ani na 
právo členských štátov organizovať 
a využívať svoje frekvenčné spektrum na 
účely verejného poriadku a verejnej 
bezpečnosti a na obranu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Frekvenčné spektrum predstavuje 
hlavný zdroj pre významné odvetvia 
a služby, a to aj mobilné, bezdrôtové 

(2) Frekvenčné spektrum predstavuje 
hlavný zdroj pre významné odvetvia 
a služby, a to aj mobilné, bezdrôtové 
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širokopásmové a satelitné komunikácie, 
televízne a rádiové vysielanie, dopravu, 
rádiolokáciu, a pre aplikácie ako poplašné 
zariadenia, diaľkové ovládanie, načúvacie 
prístroje, mikrofóny a lekárske prístroje. 
Podporuje verejné služby, ako služby 
ochrany a bezpečnosti vrátane civilnej 
ochrany, a vedecké činnosti, ako 
meteorológia, pozorovanie Zeme, 
rádioastronómia a výskum vesmíru. 
Opatrenia na reguláciu frekvenčného 
spektra preto majú hospodárske, 
bezpečnostné, zdravotné, verejné, kultúrne, 
vedecké, sociálne, environmentálne 
a technické dôsledky.

širokopásmové a satelitné komunikácie, 
televízne a rádiové vysielanie, dopravu, 
rádiolokáciu, a pre aplikácie ako poplašné 
zariadenia, diaľkové ovládanie, načúvacie 
prístroje, mikrofóny a lekárske prístroje. 
Podporuje verejné služby, ako služby 
ochrany a bezpečnosti vrátane civilnej 
ochrany, a vedecké činnosti, ako 
meteorológia, pozorovanie Zeme, 
rádioastronómia a výskum vesmíru. 
Efektívne využívanie frekvenčného 
spektra tiež zohráva úlohu pri 
univerzálnom prístupe k elektronickej 
komunikácii, najmä v prípade občanov a 
podnikov lokalizovaných v menej 
osídlených alebo odľahlých oblastiach, 
akými sú napríklad vidiek alebo ostrovy.
Opatrenia na reguláciu frekvenčného 
spektra preto majú hospodárske, 
bezpečnostné, zdravotné, verejné, kultúrne, 
vedecké, sociálne, environmentálne 
a technické dôsledky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Strategické plánovanie a harmonizácia 
využívania frekvenčného spektra na úrovni 
Únie by mali zlepšiť jednotný trh 
bezdrôtových elektronických 
komunikačných služieb a zariadení, ako aj 
ďalšie politiky Únie vyžadujúce využívanie 
frekvenčného spektra, a tým vytvoriť nové 
príležitosti pre inováciu a prispieť 
k oživeniu hospodárstva a sociálnej 
integrácii v rámci Únie a súčasne 
rešpektovať dôležitú spoločenskú, kultúrnu 
a hospodársku hodnotu spektra. Únia preto 
na tento účel potrebuje program politiky, 
ktorý zahŕňa vnútorný trh vo všetkých 

(3) Strategické plánovanie a harmonizácia 
využívania frekvenčného spektra na úrovni 
Únie by mali zlepšiť jednotný trh 
bezdrôtových elektronických 
komunikačných služieb a zariadení, ako aj 
ďalšie politiky Únie vyžadujúce využívanie 
frekvenčného spektra, a tým vytvoriť nové 
príležitosti pre inováciu a prispieť 
k oživeniu hospodárstva a sociálnej 
integrácii v rámci Únie a súčasne 
rešpektovať dôležitú spoločenskú, kultúrnu 
a hospodársku hodnotu spektra. 
Harmonizácia využívania frekvenčného 
spektra je rovnako významná na 
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oblastiach politiky Únie, v ktorých sa 
predpokladá využívanie frekvenčného 
spektra, ako napríklad elektronické 
komunikácie, výskum a vývoj, doprava 
a energetika.

zabezpečenie kvality služieb 
poskytovanými elektronickými 
komunikačnými prostriedkami a na 
tvorbu úspor z rozsahu, čím sa znižujú 
náklady na rozmiestnenie mobilných sietí, 
aj náklady spotrebiteľov na mobilné 
zariadenia. Únia preto na tento účel 
potrebuje program politiky, ktorý zahŕňa 
vnútorný trh vo všetkých oblastiach 
politiky Únie, v ktorých sa predpokladá 
využívanie frekvenčného spektra, ako 
napríklad elektronické komunikácie, 
výskum a vývoj, doprava a energetika.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Tento prvý program by mal najmä 
podporovať stratégiu Európa 2020 na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu vzhľadom na 
obrovský potenciál bezdrôtových služieb 
podporovať informačnú ekonomiku, 
rozvíjať odvetvia využívajúce informačné 
a komunikačné technológie, pomáhať 
týmto odvetviam a prekonať digitálnu 
priepasť. Predstavuje aj hlavné opatrenie 
Digitálnej agendy pre Európu,4 ktorej 
cieľom je poskytovať rýchly 
širokopásmový internet v budúcej sieťovo 
orientovanej znalostnej ekonomike, 
s ambicióznym cieľom dosiahnuť 
univerzálne širokopásmové pokrytie 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých Európanov do roku 2020, a tým 
dosiahnuť udržateľné hospodárske 
a sociálne výhody digitálneho vnútorného 
trhu. Mal by podporovať a uvádzať do 
života aj ostatné odvetvové politiky Únie, 
ako napríklad udržateľné životné prostredie 

(4) Tento prvý program by mal najmä 
podporovať stratégiu Európa 2020 na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu vzhľadom na 
obrovský potenciál bezdrôtových služieb 
podporovať informačnú ekonomiku, 
posilniť, rozvíjať odvetvia využívajúce 
informačné a komunikačné technológie, 
akou je napríklad elektronické 
obchodovanie, pomáhať týmto odvetviam 
a prekonať digitálnu priepasť. Predstavuje 
aj hlavné opatrenie Digitálnej agendy pre 
Európu, ktorej cieľom je poskytovať rýchly 
širokopásmový internet v budúcej sieťovo 
orientovanej znalostnej ekonomike, 
s ambicióznym cieľom dosiahnuť 
univerzálne širokopásmové pokrytie 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých Európanov do roku 2020, a tým 
dosiahnuť udržateľné hospodárske 
a sociálne výhody digitálneho vnútorného 
trhu. Osobitne podporuje rozvoj nových 
trhov a služieb pre MSP a vytváranie 
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a hospodársku a sociálnu integráciu 
všetkých občanov Únie. Vzhľadom na 
dôležitosť bezdrôtových aplikácií pre 
inováciu predstavuje tento program aj 
hlavnú iniciatívu na podporu politík Únie 
týkajúcich sa inovácie.

nových pracovných miest. Rovnako 
podporuje hospodársku súťaž a umožňuje 
spotrebiteľom využívať výhody širšej 
ponuky a lepších cien za tovar a služby. 
Služba eGovernment vrátane 
elektronického procesu verejného 
obstarávania by mala prispieť k 
rozmiestňovaniu širokopásmového 
pripojenia. Program by mal podporovať 
a uvádzať do života aj ostatné odvetvové 
politiky Únie, ako napríklad udržateľné 
životné prostredie a hospodársku a sociálnu 
integráciu všetkých občanov Únie, najmä 
zdravotne postihnutých a občanov 
žijúcich v odľahlých oblastiach. 
Vzhľadom na dôležitosť bezdrôtových 
aplikácií pre inováciu predstavuje tento 
program aj hlavnú iniciatívu na podporu 
politík Únie týkajúcich sa inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Optimálne a efektívne využívanie 
frekvenčného spektra vyžaduje priebežné 
monitorovanie vývoja a aktuálne 
transparentné informácie o využívaní 
frekvenčného spektra v rámci Únie. Hoci 
sa v rozhodnutí Komisie 2007/344/ES 
o harmonizovanej dostupnosti informácií 
týkajúcich sa využívania frekvenčného 
spektra v Spoločenstve vyžaduje, aby 
členské štáty uverejňovali informácie 
o právach na používanie, na zlepšenie 
efektívnosti využívania frekvenčného 
spektra a rádiových zariadení, najmä 
v pásme od 300 MHz do 3 GHz, je v Únii 
potrebná podrobná analýza stavu 
súčasného využívania frekvenčného 
spektra, spolu s účinným preskúmaním 

(10) Optimálne a efektívne využívanie 
frekvenčného spektra vyžaduje priebežné 
monitorovanie vývoja a aktuálne 
transparentné informácie o využívaní 
frekvenčného spektra v rámci Únie. Hoci 
sa v rozhodnutí Komisie 2007/344/ES 
o harmonizovanej dostupnosti informácií 
týkajúcich sa využívania frekvenčného 
spektra v Spoločenstve vyžaduje, aby 
členské štáty uverejňovali informácie 
o právach na používanie, na zlepšenie 
efektívnosti využívania frekvenčného 
spektra a rádiových zariadení, najmä 
v pásme od 300 MHz do 6 GHz, je v Únii 
potrebná podrobná analýza stavu 
súčasného využívania frekvenčného 
spektra, spolu s účinným preskúmaním 
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a metodikou hodnotenia. To by pomohlo 
určiť neefektívne technológie a prípady 
využívania v komerčnom aj verejnom 
sektore, ako aj nevyužívané pridelené 
frekvencie a možnosti spoločného 
využívania, a vyhodnotiť budúce potreby 
spotrebiteľov a podnikateľských subjektov.

a metodikou hodnotenia. To by pomohlo 
určiť neefektívne technológie a prípady 
využívania v komerčnom aj verejnom 
sektore, ako aj nevyužívané pridelené 
frekvencie a možnosti spoločného
využívania, a vyhodnotiť budúce potreby 
spotrebiteľov a podnikateľských subjektov.
Na doplnenie by hodnotenie malo 
obsahovať aj správu o opatreniach, ktoré 
členské štáty prijali s cieľom vykonávať 
rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ 
týkajúce sa harmonizácie a využívania 
špecifických frekvenčných pásiem.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Pásmo 800 MHz je optimálne na 
pokrytie veľkých oblastí širokopásmovými 
bezdrôtovými službami. V nadväznosti na 
harmonizáciu technických podmienok 
podľa rozhodnutia 2010/267/EÚ a na 
odporúčanie Komisie z 28. októbra 2009, 
v ktorom sa požaduje zastavenie 
analógového vysielania do 1. januára 2012, 
a vzhľadom na rýchly vývoj regulácie 
v členských štátoch by toto pásmo malo 
byť v zásade sprístupnené pre elektronické 
komunikácie v Únii do roku 2013. 
V dlhodobejšom horizonte by bolo možné
predpokladať aj dodatočné frekvencie pod 
úrovňou 790 MHz, v závislosti od 
skúseností a nedostatku frekvencií v iných 
pásmach vhodných na pokrytie. Ak sa 
uvažuje s kapacitou 800 MHz pásma na 
vysielanie do veľkých oblastí, k právam by 
mali byť pripojené záväzky týkajúce sa 
pokrytia.

(13) Pásmo 800 MHz je optimálne na 
pokrytie veľkých oblastí širokopásmovými 
bezdrôtovými službami. V nadväznosti na 
harmonizáciu technických podmienok 
podľa rozhodnutia 2010/267/EÚ a na 
odporúčanie Komisie z 28. októbra 2009, 
v ktorom sa požaduje zastavenie 
analógového vysielania do 1. januára 2012, 
a vzhľadom na rýchly vývoj regulácie 
v členských štátoch by toto pásmo malo 
byť v zásade sprístupnené pre elektronické 
komunikácie v Únii do roku 2013. 
V dlhodobejšom horizonte by bolo vhodné
predpokladať aj dodatočné frekvencie pod 
úrovňou 790 MHz na využitie pre mobilné 
služby.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Keďže spoločný prístup a úspory 
z rozsahu sú rozhodujúce pre rozvoj 
širokopásmových komunikácií na úrovni 
Únie a na zabránenie narušeniu 
hospodárskej súťaže a fragmentácii trhu 
medzi členské štáty, spoločnými krokmi 
členských štátov a Komisie by sa mohli 
určiť určité povoľovacie a procedurálne 
podmienky. Tieto podmienky by mohli 
zahŕňať záväzky týkajúce sa pokrytia, 
veľkosť blokov frekvenčného spektra,
načasovanie pridelenia práv, prístup 
k prevádzkovateľom mobilných 
virtuálnych sietí a dĺžku trvania práv na 
využívanie. Pri zohľadnení dôležitosti 
obchodovania s frekvenčným spektrom pre 
zvýšenie efektívneho využívania 
frekvenčného spektra a pre rozvoj 
vnútorného trhu s bezdrôtovými 
zariadeniami a službami by sa tieto 
podmienky mali vzťahovať na pásma 
frekvenčného spektra, ktoré sú pridelené 
pre bezdrôtové komunikácie, a v prípade 
ktorých sa práva na používanie môžu 
prevádzať alebo prenajímať.

(14) Keďže spoločný prístup a úspory 
z rozsahu sú rozhodujúce pre rozvoj 
širokopásmových komunikácií na úrovni 
Únie a na zabránenie narušeniu 
hospodárskej súťaže a fragmentácii trhu 
medzi členské štáty, spoločnými krokmi 
členských štátov a Komisie by sa mohli 
určiť určité povoľovacie a procedurálne 
podmienky. Tieto podmienky by mohli 
zahŕňať načasovanie pridelenia práv 
a dĺžku trvania práv na využívanie. Pri 
zohľadnení dôležitosti obchodovania 
s frekvenčným spektrom pre zvýšenie 
efektívneho využívania frekvenčného 
spektra a pre rozvoj vnútorného trhu 
s bezdrôtovými zariadeniami a službami by 
sa tieto podmienky mali vzťahovať na 
pásma frekvenčného spektra, ktoré sú 
pridelené pre bezdrôtové komunikácie, 
a v prípade ktorých sa práva na používanie 
môžu prevádzať alebo prenajímať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podpora efektívneho využívania 
frekvenčného spektra s cieľom najlepšie 

a) podpora efektívneho využívania 
frekvenčného spektra s cieľom najlepšie 
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uspokojiť rastúci dopyt po využívaní 
frekvencií;

uspokojiť rastúci dopyt po využívaní 
frekvencií s cieľom zvýšiť kvalitu služieb 
a zabezpečiť univerzálny prístup k 
elektronickej komunikácii, čím budú 
prekonané súčasné geografické rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) uplatňovanie najmenej zaťažujúceho
povoľovacieho systému spôsobom, ktorý 
maximalizuje pružnosť a efektívnosť 
využívania frekvenčného spektra;

c) uplatňovanie najvhodnejšieho
povoľovacieho systému, ktorý je čo 
najmenej zaťažujúci s cieľom 
maximalizovať pružnosť a efektívnosť 
využívania frekvenčného spektra;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) včasné sprístupnenie dostatočného 
primeraného frekvenčného spektra na 
podporu cieľov politiky Únie;

a) včasné sprístupnenie dostatočného 
primeraného frekvenčného spektra na 
podporu cieľov politiky Únie a podpora 
rozvoja hospodárskych aktivít závislých od 
elektronickej komunikácie, akou je 
elektronický obchod, v oblastiach, kde v 
súčasnosti neexistuje širokopásmové 
pripojenie;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú do 1. januára 2013 
opatrenia v oblasti povoľovania 
a prideľovania, ktoré sú primerané 
z hľadiska rozvoja širokopásmových 
služieb, v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/20/ES o povolení 
na elektronické komunikačné sieťové 
systémy a služby (smernica o povolení), 
napríklad umožňujú príslušným 
operátorom získať v prípadoch, keď je to 
možné, a na základe konzultácií podľa 
článku 11, priamy alebo nepriamy prístup 
k susediacim blokom frekvenčného 
spektra v rozsahu najmenej 10 MHz.

1. Členské štáty prijmú do 1. januára 2013 
opatrenia v oblasti povoľovania 
a prideľovania, ktoré sú primerané 
z hľadiska rozvoja širokopásmových 
služieb, v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/20/ES o povolení 
na elektronické komunikačné sieťové 
systémy a služby (smernica o povolení).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty a Komisia spolupracujú pri 
tvorbe a harmonizácii noriem pre rádiové 
zariadenia a koncové telekomunikačné 
koncové zariadenia, ako aj elektronické 
zariadenia a siete, podľa potreby na 
základe normalizačných poverení Komisie 
pre príslušné normalizačné orgány.

3. Členské štáty a Komisia spolupracujú pri 
tvorbe a harmonizácii noriem pre rádiové 
zariadenia a koncové telekomunikačné 
koncové zariadenia, ako aj elektronické 
zariadenia a siete, podľa potreby na 
základe normalizačných poverení Komisie 
pre príslušné normalizačné orgány.
Osobitná pozornosť sa venuje normám 
pre zariadenia určené pre zdravotne 
postihnutých.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom vykonať v plnej miere záväzky 
odseku 1, a najmä zabezpečiť, aby 
hospodárska súťaž nebola narušená 
žiadnym sústredením, prevodom alebo 
zmenou práv na používanie rádiových 
frekvencií, môžu členské štáty prijať 
okrem iného tieto opatrenia, ktoré nemajú 
vplyv na uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže:

2. S cieľom vykonať v plnej miere záväzky 
odseku 1, a najmä zabezpečiť, aby 
hospodárska súťaž nebola narušená 
žiadnym sústredením, prevodom alebo 
zmenou práv na používanie rádiových 
frekvencií, členské štáty v prípade, keď 
plánujú prideliť frekvenčné spektrum, 
starostlivo preskúmajú či plánované 
pridelenie frekvenčného spektra na ich 
území môže obmedziť alebo narušiť 
hospodársku súťaž na príslušných 
mobilných trhoch, pričom vezmú do 
úvahy existujúce pridelenia frekvenčného 
spektra konkurujúcich mobilných 
operátorov. V prípade, keď plánované 
pridelenie frekvenčného spektra po 
zvážení existujúcich pridelené 
frekvenčného spektra môže viesť k 
obmedzeniu alebo narušeniu 
hospodárskej súťaže, členské štáty toto 
obmedzenie alebo narušenie riešia 
prijatím aspoň jedného z týchto opatrení, 
ktoré nemajú vplyv na uplatňovanie 
pravidiel hospodárskej súťaže:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty do 1. januára 2013 
sprístupnia 800 MHz pásmo pre 
elektronické komunikačné služby v súlade 
s harmonizovanými technickými 
podmienkami ustanovenými v súlade 

3. Členské štáty do 1. januára 2013 
sprístupnia 800 MHz pásmo pre 
elektronické komunikačné služby v súlade 
s harmonizovanými technickými 
podmienkami ustanovenými v rozhodnutí 
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s rozhodnutím č. 676/2002/ES. V 
členských štátoch, v ktorých by výnimočné 
vnútroštátne alebo miestne podmienky 
mohli znemožniť sprístupnenie pásma, 
môže Komisia povoliť osobitné výnimky 
do roku 2015. V súlade s článkom 9 
smernice 2002/21/ES Komisia v spolupráci 
s členskými štátmi priebežne skúma 
využívanie frekvencií pod úrovňou 1 GHz 
a posúdi, či by sa mohli uvoľniť 
a sprístupniť dodatočné frekvencie pre 
nové aplikácie.

2010/267/EÚ v súlade s rozhodnutím 
č. 676/2002/ES. V členských štátoch, v 
ktorých by výnimočné vnútroštátne alebo 
miestne podmienky mohli znemožniť 
sprístupnenie pásma, môže Komisia 
povoliť osobitné výnimky do roku 2015. 
V súlade s článkom 9 smernice 2002/21/ES 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
dodatočne prijíma opatrenie na podporu  
druhej digitálnej dividendy (698 –
790MHz) a zvažuje dlhodobú 
konvergenciu služieb do 470 – 698 MHz. 
Mali by sa tiež vymedziť nové pásma 
frekvenčného spektra, ako napríklad 
pásmo 2.3 GHz, ktoré majú byť pridelené 
mobilným službám, v prvom rade 
pridávajúc kapacitu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty v spolupráci s Komisiou 
zabezpečia, aby v riedko osídlených 
oblastiach bolo podnecované poskytovanie 
prístupu k širokopásmovému obsahu 
a službám s použitím pásma 790 –
862 MHz (800 MHz), najmä 

prostredníctvom záväzkov týkajúcich sa 
pokrytia; v rámci toho preskúmajú spôsoby 
a v prípade potreby prijmú primerané 
opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby 
uvoľnenie 800 MHz pásma nemalo 
nepriaznivý vplyv na užívateľov výroby 
programov a osobitných spoločenských 
podujatí (Programme-Making and Special 
Events, PMSE).

4. Členské štáty v spolupráci s Komisiou 
zabezpečia, aby v riedko osídlených 
oblastiach bolo podnecované poskytovanie 
prístupu k širokopásmovému obsahu 
a službám s použitím pásma 790 –
862 MHz (800 MHz); v rámci toho 

preskúmajú spôsoby a v prípade potreby 
prijmú primerané opatrenia, ktorými sa 
zabezpečí, aby uvoľnenie 800 MHz pásma 
nemalo nepriaznivý vplyv na užívateľov 
výroby programov a osobitných 
spoločenských podujatí (Programme-
Making and Special Events, PMSE).

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty v spolupráci s Komisiou
zabezpečia dostatočnú dostupnosť 
frekvenčného spektra pre pozemné 
vysielanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade potreby Komisia zabezpečí, 
aby bolo za harmonizovaných podmienok 
sprístupnené dostatočné frekvenčné 
spektrum na podporu rozvoja 
bezpečnostných služieb a voľného pohybu 
súvisiacich zariadení, ako aj rozvoja 
inovačných interoperabilných riešení 
v oblasti bezpečnosti a ochrany verejnosti, 
civilnej ochrany a pomoci pri zmierňovaní 
následkov katastrof.

3. Komisia zabezpečí, aby bolo za 
harmonizovaných podmienok sprístupnené 
dostatočné frekvenčné spektrum na 
podporu rozvoja bezpečnostných služieb 
a voľného pohybu súvisiacich zariadení, 
ako aj rozvoja inovačných 
interoperabilných riešení v oblasti 
bezpečnosti a ochrany verejnosti, civilnej 
ochrany a pomoci pri zmierňovaní 
následkov katastrof.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Členské štáty sa v spolupráci s 
Komisiou snažia nájsť minimálny súbor 
harmonizovaných základných pásiem pre 
výrobu programov a osobitných 
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spoločenských podujatí v Únii v súlade s 
cieľmi Únie na skvalitnenie integrácie 
vnútorného trhu a prístupu ku kultúre.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia s pomocou členských štátov, 
ktoré poskytnú všetky primerané 
informácie o využívaní frekvenčného 
spektra, vypracuje analýzu stavu súčasného 
využitia frekvenčného spektra a možných 
budúcich potrieb frekvenčného spektra 
v Únii, najmä v rozsahu od 300 MHz do 
3 GHz.

1. Komisia s pomocou členských štátov, 
ktoré poskytnú všetky primerané 
informácie o využívaní frekvenčného 
spektra, vypracuje analýzu stavu súčasného 
využitia frekvenčného spektra a možných 
budúcich potrieb harmonizovaného 
frekvenčného spektra v Únii. V prvom rade 
toto hodnotenie zahŕňa frekvencie 
v rozsahu od 300 MHz do 6 GHz.
Hodnotenie by malo obsahovať aj správu 
o opatreniach, ktoré členské štáty prijali s 
cieľom vykonávať rozhodnutia prijaté na 
úrovni EÚ týkajúce sa harmonizácie a 
využívania špecifických frekvenčných 
pásiem.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Analýza stavu uvedená v odseku 1 
umožní posúdenie technickej efektívnosti 
súčasného využitia frekvenčného spektra 
a určenie neefektívnych technológií 
a aplikácií, nevyužitého alebo neefektívne 
využitého frekvenčného spektra a možností 

2. Analýza stavu uvedená v odseku 1 
umožní posúdenie technickej efektívnosti 
súčasného využitia frekvenčného spektra 
a určenie neefektívnych technológií 
a aplikácií, nevyužitého alebo neefektívne 
využitého frekvenčného spektra a možností 
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spoločného využívania frekvenčného 
spektra. V analýze sa zohľadnia budúce 
potreby frekvenčného spektra založené na 
dopyte spotrebiteľov a operátorov 
a možnosť splniť takéto potreby.

spoločného využívania frekvenčného 
spektra. V analýze sa zohľadnia budúce 
potreby frekvenčného spektra založené na 
dopyte spotrebiteľov, podnikov
a operátorov a možnosť splniť takéto 
potreby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Únia na požiadanie poskytne členským 
štátom politickú a technickú podporu 
pri ich dvojstranných rokovaniach so 
susednými krajinami, ktoré nie sú členmi 
Únie, vrátane kandidátskych 
a pristupujúcich krajín, na riešenie 
problémov koordinácie frekvenčného 
spektra, ktoré členským štátom bránia 
vykonávať ich povinnosti týkajúce sa 
politiky a správy frekvenčného spektra, 
ktoré vyplývajú z práva Únie. Únia podporí 
aj úsilie tretích krajín pri výkone správy 
frekvenčného spektra, ktorá je zlučiteľná 
so správou Únie, v záujme ochrany cieľov 
politiky frekvenčného spektra Únie.

4. Únia poskytuje členským štátom 
politickú a technickú podporu 
pri dvojstranných a viacstranných
rokovaniach so susednými krajinami, ktoré 
nie sú členmi Únie, vrátane kandidátskych 
a pristupujúcich krajín, na riešenie 
problémov koordinácie frekvenčného 
spektra, ktoré členským štátom bránia 
vykonávať ich povinnosti týkajúce sa 
politiky a správy frekvenčného spektra, 
ktoré vyplývajú z práva Únie. Únia podporí 
aj úsilie tretích krajín pri výkone správy 
frekvenčného spektra, ktorá je zlučiteľná 
so správou Únie, v záujme ochrany cieľov 
politiky frekvenčného spektra Únie.

Or. en


