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Pozmeňujúci návrh 24
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

ODPORÚČANIE KOMISIE

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)
(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 
celý text.)

Or. de

Odôvodnenie

Podľa článku 4 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je vnútorný trh 
oblasť, v ktorej sa uplatňujú spoločné právomoci Únie a členských štátov, a podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa musí zohľadniť aj zásada proporcionality. Členské štáty 
môžu primerane dosiahnuť ciele predmetných opatrení. Nie je potrebná žiadna úradne 
stanovená harmonizácia alebo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady.

Pozmeňujúci návrh 25
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Návrh Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí
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(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. en

Odôvodnenie

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Jeho prijatie si bude vyžadovať jazykové 
úpravy v celom texte).

Pozmeňujúci návrh 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Návrh Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. de

Odôvodnenie

V súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 ZEÚ by mal byť 
navrhovaný text prijatý vo forme smernice. Vo forme nariadenia by obmedzil flexibilitu, ktorú 
vyžadujú národné a regionálne špecifiká, či by viedlo k zbytočnej byrokracii a ignorovaniu 
pravidiel v členských štátoch. Pojem „nariadenie“ by sa mal preto v celom texte nahradiť 
pojmom „smernica“.

Pozmeňujúci návrh 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Hlava 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Návrh Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie nezohľadňuje vnútroštátne rozdiely ani úroveň hospodárskej súťaže. EÚ by 
členským štátom mala pri vykonávaní opatrení poskytnúť takú flexibilitu, aká zodpovedá ich 
národnému kontextu.

Pozmeňujúci návrh 28
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Návrh Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. en

Odôvodnenie

Horizontálne pozmeňujúce návrhy, ktoré majú nahradiť slovo „nariadenie“ slovom 
„smernica“ v celom texte. V záuje maximalzácie vplyvu tohto návrhu je dôležité, aby členské
štáty mohli navrhnuté ustanovenia vykonávať flexibilným spôsobom a v súlade s národnými 
danosťami. Vlastnícke práva, práva vlastníkov pozemkov a miestne stavebné povolenia patria 
medzi vnútroštátne právomoci a akékoľvek navrhované opatrenia musia rešpektovať zásadu 
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subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh 29
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

o opatreniach týkajúcich sa zníženia 
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)
(Tento pozmeňujúci návrh platí v celom 
znení)

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje horizontálne v celom texte. Hlavné obavy vlastníkov 
elektrickej siete, ako aj 14 negatívnych stanovísk od národných parlamentov členských štátov 
týkajúcich sa subsidiarity v tejto dokumentácii by mohli viesť k tomu, že Parlament by v 
súčasnosti spochybnil snahu o presadzovanie tohto dokumentu ako nariadenia. Takisto je 
zrejmé, že cieľom tohto nariadenia je najmä riešiť prevažne miestne problémy. Zdá sa, že 
miestne povedomie o význame ďalšieho preskúmania synergetických účinkov je už vysoké.

Pozmeňujúci návrh 30
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Citácia 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

po predložení návrhu legislatívneho aktu so zreteľom na stanoviská k návrhu 
legislatívneho aktu od národných 
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národným parlamentom, parlamentov,

Or. en

Odôvodnenie

Tieto stanoviská sú už známe a zdokumentované v databáze IPEX.

Pozmeňujúci návrh 31
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1 a) keďže informačné a komunikačné 
technológie tvoria jadro informačnej 
spoločnosti a v dnešnej dobe predstavujú 
približne 20 % ročného rastu produktivity 
v Európe, 4,5 % európskeho HDP 
a prinášajú 25 % súkromných investícií 
určených na výskum a vývoj, a tým môžu 
mimoriadnym spôsobom prispievať 
k rastu a zamestnanosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Potvrdením významu rozšírenia 
vysokorýchlostného širokopásmového 
pripojenia členské štáty schválili náročné 
ciele širokopásmového pripojenia 
stanovené v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov „Digitálna 

(2) Potvrdením významu rozšírenia 
vysokorýchlostného širokopásmového 
pripojenia Európska únia a jej členské 
štáty plánujú schváliť náročné ciele 
širokopásmového pripojenia. V oznámení 
Komisie Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov „Digitálna 



PE519.832v01-00 8/102 AM\1005010SK.doc

SK

agenda pre Európu – digitálne
presadzovanie európskeho rastu“ (ďalej len 
„digitálna agenda“): 100 % širokopásmové 
pripojenie do roku 2013 a zvýšená 
rýchlosť na 30 Mb/s pre všetky 
domácnosti, pričom by aspoň 50 % 
domácností malo mať do roku 2020
predplatené internetové pripojenie 
rýchlejšie ako 100 Mb/s.

agenda pre Európu – digitálne 
presadzovanie európskeho rastu“ (ďalej len 
„digitálna agenda“) sa uvádza, že do roku 
2020 by všetci Európania mali mať 
prístup k rýchlosti internetu nad 30 Mb/s 
a 50 % alebo viac európskych domácností 
by si malo predplatiť internetové 
pripojenie na viac ako 100 Mb/s. 
Vzhľadom na rýchly technologický 
rozvoj, ktorý vedie k ešte rýchlejšiemu 
internetovému pripojeniu, a na zvýšený 
dopyt po internetových službách je v 
súčasnosti vhodné zamerať sa na 
ambicióznejšiu rýchlosť internetového 
pripojenia vyššiu ako 100 % Mb/s, pričom 
50 % domácností by do roku 2020 malo 
mať prístup k 1 Gb/s, ako sa uvádza v 
uznesení Európskeho parlamentu s 
názvom „Digitálna agenda pre rast, 
mobilitu a zamestnanosť: čas zaradiť 
vyššiu rýchlosť“29a

__________________ __________________
29 KOM (2010)245; pozri tiež revíziu 
digitálnej agendy, KOM (2012) 784 v 
konečnom znení.

29 KOM (2010)245; pozri tiež revíziu 
digitálnej agendy, KOM (2012) 784 v 
konečnom znení.
29a (2013/2593(RSP))

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Potvrdením významu rozšírenia 
vysokorýchlostného širokopásmového 
pripojenia členské štáty schválili náročné
ciele širokopásmového pripojenia 
stanovené v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov „Digitálna 

(2) Potvrdením významu rozšírenia 
vysokorýchlostného širokopásmového 
pripojenia členské štáty schválili ciele 
širokopásmového pripojenia stanovené 
v oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov „Digitálna agenda pre 
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agenda pre Európu – digitálne 
presadzovanie európskeho rastu“ (ďalej len 
„digitálna agenda“): 100 % širokopásmové 
pripojenie do roku 2013 a zvýšená rýchlosť 
na 30 Mbp/s pre všetky domácnosti, 
pričom by aspoň 50 % domácností malo 
mať do roku 2020 predplatené internetové 
pripojenie rýchlejšie ako 100 Mb/s.

Európu – digitálne presadzovanie 
európskeho rastu“ (ďalej len „digitálna 
agenda“): 100 % širokopásmové pripojenie 
do roku 2013 a zvýšená rýchlosť na 30 
Mbp/s pre všetky domácnosti, pričom by 
aspoň 50 % domácností malo mať do roku 
2020 predplatené internetové pripojenie 
rýchlejšie ako 100 Mb/s. Poukazuje však 
na to, že vzhľadom na rýchly rozvoj 
technológií, ktorý vedie k ešte 
rýchlejšiemu internetovému pripojeniu, je 
v súčasnosti vhodné, aby všetky 
domácnosti v Únii mali internetové 
pripojenie rýchlejšie ako 100 Mb/s, 
pričom 50 % domácností by malo mať 
prístup k 1 Gb/s, ako sa uvádza v uznesení 
Európskeho parlamentu s názvom 
„Digitálna agenda pre rast, mobilitu a 
zamestnanosť: čas zaradiť vyššiu 
rýchlosť“

__________________ __________________
29 KOM (2010)245; pozri tiež revíziu 
digitálnej agendy, KOM (2012) 784 v 
konečnom znení.

29 KOM (2010)245; pozri tiež revíziu 
digitálnej agendy, KOM (2012) 784 v 
konečnom znení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Potvrdením významu rozšírenia 
vysokorýchlostného širokopásmového 
pripojenia členské štáty schválili náročné
ciele širokopásmového pripojenia 
stanovené v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov „Digitálna 
agenda pre Európu – digitálne 
presadzovanie európskeho rastu“ (ďalej len 

(2) Potvrdením, že rozšírenie 
vysokorýchlostného širokopásmového 
pripojenia je pre členské štáty dôležité v 
záujme splnenia ich záväzkov, boli 
schválené ciele širokopásmového 
pripojenia stanovené v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov „Digitálna 
agenda pre Európu – digitálne 
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„digitálna agenda“): 100 % širokopásmové 
pripojenie do roku 2013 a zvýšená rýchlosť 
na 30 Mbp/s pre všetky domácnosti, 
pričom by aspoň 50 % domácností malo 
mať do roku 2020 predplatené internetové 
pripojenie rýchlejšie ako 100 Mb/s.

presadzovanie európskeho rastu“ (ďalej len 
„digitálna agenda“): 100 % širokopásmové 
pripojenie do roku 2013 a zvýšená rýchlosť 
na 30 Mbp/s pre všetky domácnosti, 
pričom by aspoň 50 % domácností malo 
mať do roku 2020 predplatené internetové 
pripojenie rýchlejšie ako 100 Mb/s. 
Zdôrazňuje však, že tieto ciele sa musia 
považovať za absolútne minimum, a že 
Únia sa musí zamerať na ambicióznejšie 
širokopásmové ciele

__________________ __________________
29 KOM (2010)245; pozri tiež revíziu 
digitálnej agendy, KOM (2012) 784 v 
konečnom znení.

29 KOM (2010)245; pozri tiež revíziu 
digitálnej agendy, KOM (2012) 784 v 
konečnom znení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2 a) keďže sa odhaduje, že do roku 2020 
bude na internet pripojených 50 miliárd 
zariadení, a očakáva sa, že celosvetový
prenos údajov do konca roka 2017 
vzrastie až 15-násobne; tento 
exponenciálny rast v širokopásmovom 
pripojení si vyžiada ambiciózne politiky na 
úrovni Únie i členských štátov, aby došlo 
k zvýšeniu kapacity tak v pevných, ako aj 
v mobilných sieťach, ak má Európa 
dosiahnuť vyšší rast, 
konkurencieschopnosť a produktivitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Herbert Reul



AM\1005010SK.doc 11/102 PE519.832v01-00

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Digitálna agenda určila tiež potrebu, 
aby politiky znížili náklady na zavedenie 
širokopásmového pripojenia na celom 
území Únie, a to aj pomocou vykonávania 
náležitého plánovania a koordinácie 
a zníženia administratívneho zaťaženia.

(3) Digitálna agenda určila tiež potrebu, 
aby politiky znížili náklady na zavedenie 
širokopásmového pripojenia na celom 
území Únie, a to aj pomocou vykonávania 
náležitého plánovania a koordinácie,
zosúladeného využívania existujúcej 
komunikačnej infraštruktúry v rámci 
všetkých odvetví vrátane modernej 
vysielacej technologickej infraštruktúry, 
lepšej regulácie a zníženia 
administratívneho zaťaženia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 37
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3 a) keďže zníženie nákladov na 
zavádzanie vysokorýchlostných sietí 
elektronických komunikácií by prispelo aj 
k dosiahnutiu digitalizácie verejného 
sektora, čo by okrem zníženia nákladov 
pre verejnú správu a poskytovania 
efektívnejších služieb občanom umožnilo 
digitálny pákový efekt pre všetky odvetvia 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Herbert Reul
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Rozšírenie vysokorýchlostných 
pevných a bezdrôtových elektronických 
komunikačných sietí v celej Únii si 
vyžaduje značné investície, z ktorých 
podstatnú časť predstavujú náklady na 
stavebno-inžinierske práce.

(5) Rozšírenie vysokorýchlostných 
pevných a bezdrôtových elektronických 
komunikačných sietí v celej Únii si 
vyžaduje značné investície, z ktorých 
podstatnú časť predstavujú náklady na 
stavebno-inžinierske práce. Zrušenie 
(niektorých) nákladných stavebno-
inžinierskych prác môže prispieť k 
účinnému poskytovaniu širokopásmových 
služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 39
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Opatrenia zamerané na zvýšenie 
efektívnosti v používaní existujúcich 
infraštruktúr a na zníženie nákladov 
a prekážok vo vykonávaní nových 
stavebno-inžinierskych prác by značne 
prispeli k zabezpečeniu rýchleho 
a rozsiahleho zavedenia 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí so súčasným 
zachovaním účinnej hospodárskej súťaže.

(7) Opatrenia zamerané na zvýšenie 
efektívnosti v používaní existujúcich 
infraštruktúr a na zníženie nákladov 
a prekážok vo vykonávaní nových 
stavebno-inžinierskych prác by značne 
prispeli k zabezpečeniu rýchleho 
a rozsiahleho zavedenia 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí so súčasným 
zachovaním účinnej hospodárskej súťaže
bez toho, aby to malo negatívny vplyv na 
ochranu, bezpečnosť a hladké fungovanie 
operácií v rámci existujúcej verejnej 
infraštruktúry.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Cieľom nariadenia je stanoviť určité 
minimálne práva a povinnosti uplatniteľné 
v celej Únii, aby sa uľahčilo rozšírenie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí a medziodvetvová 
koordinácia. Zabezpečili by sa tak 
minimálne rovnaké podmienky a súčasne 
by tým nemali byť dotknuté osvedčené 
postupy a opatrenia prijaté na vnútroštátnej 
a miestnej úrovni, ktoré obsahujú 
podrobnejšie ustanovenia a podmienky, 
ako aj dodatočné opatrenia doplňujúce tieto 
práva a povinnosti v súlade so zásadou 
subsidiarity.

(9) Cieľom smernice je pri dodržiavaní 
zásady subsidiarity a proporcionality
stanoviť určité minimálne práva 
a povinnosti uplatniteľné v celej Únii, aby 
sa uľahčilo rozšírenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí 
a medziodvetvová koordinácia. Zabezpečili 
by sa tak minimálne rovnaké podmienky a 
súčasne by tým nemali byť dotknuté 
osvedčené postupy a opatrenia prijaté na 
vnútroštátnej a miestnej úrovni, ktoré 
obsahujú podrobnejšie ustanovenia 
a podmienky, ako aj dodatočné opatrenia 
doplňujúce tieto práva a povinnosti 
v súlade so zásadou subsidiarity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Cieľom nariadenia je stanoviť určité 
minimálne práva a povinnosti uplatniteľné 
v celej Únii, aby sa uľahčilo rozšírenie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí a medziodvetvová 
koordinácia. Zabezpečili by sa tak 
minimálne rovnaké podmienky a súčasne 
by tým nemali byť dotknuté osvedčené 
postupy a opatrenia prijaté na vnútroštátnej 
a miestnej úrovni, ktoré obsahujú 
podrobnejšie ustanovenia a podmienky, 
ako aj dodatočné opatrenia doplňujúce tieto 

(9) Cieľom nariadenia je stanoviť určité 
minimálne práva a povinnosti uplatniteľné 
v celej Únii, aby sa uľahčilo rozšírenie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí a medziodvetvová 
koordinácia. Zabezpečili by sa tak 
minimálne rovnaké podmienky a súčasne 
by tým nemali byť dotknuté osvedčené 
postupy a opatrenia prijaté na vnútroštátnej 
a miestnej úrovni, ktoré obsahujú 
podrobnejšie ustanovenia a podmienky, 
ako aj dodatočné opatrenia doplňujúce tieto 
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práva a povinnosti v súlade so zásadou 
subsidiarity.

práva a povinnosti v súlade so zásadou 
subsidiarity. Ďalším cieľom je podporovať 
otvorenú a účinnú hospodársku súťaž v 
oblasti sieťových služieb.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Cieľom nariadenia je stanoviť určité 
minimálne práva a povinnosti uplatniteľné 
v celej Únii, aby sa uľahčilo rozšírenie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí a medziodvetvová 
koordinácia. Zabezpečili by sa tak 
minimálne rovnaké podmienky a súčasne 
by tým nemali byť dotknuté osvedčené 
postupy a opatrenia prijaté na vnútroštátnej 
a miestnej úrovni, ktoré obsahujú 
podrobnejšie ustanovenia a podmienky, 
ako aj dodatočné opatrenia doplňujúce tieto 
práva a povinnosti v súlade so zásadou 
subsidiarity.

(9) Cieľom smernice je stanoviť určité 
minimálne práva a povinnosti uplatniteľné 
v celej Únii, aby sa uľahčilo rozšírenie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí a medziodvetvová 
koordinácia. Zabezpečili by sa tak 
minimálne rovnaké podmienky a súčasne 
by tým nemali byť dotknuté osvedčené 
postupy a opatrenia prijaté na vnútroštátnej 
a miestnej úrovni, ktoré obsahujú 
podrobnejšie ustanovenia a podmienky, 
ako aj dodatočné opatrenia doplňujúce tieto 
práva a povinnosti v súlade so zásadou 
subsidiarity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S prihliadnutím na zásadu lex 
specialis, keď sa uplatňujú konkrétnejšie 
opatrenia v súlade s právom EÚ, mali by 
mať prednosť pred minimálnymi právami 

(10) S prihliadnutím na zásadu lex 
specialis, keď sa uplatňujú konkrétnejšie 
opatrenia v súlade s právom EÚ, mali by 
mať prednosť pred minimálnymi právami 
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a povinnosťami stanovenými v tomto 
nariadení. Bez toho, aby boli dotknuté 
právne predpisy EÚ, a najmä akékoľvek 
konkrétne regulačné opatrenia, vrátane 
uloženia nápravných opatrení podnikom s 
významnou trhovou silou by sa toto 
nariadenie malo preto uplatňovať v súlade 
s regulačným rámcom Únie pre 
elektronické komunikácie (smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom 
regulačnom rámci pre elektronické 
komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica)32, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 
2002 o povolení na elektronické 
komunikačné sieťové systémy a služby 
(smernica o povolení)33, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a 
prepojení elektronických komunikačných 
sietí a príslušných zariadení (prístupová 
smernica)34, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 
2002 o univerzálnej službe a právach 
užívateľov týkajúcich sa elektronických 
komunikačných sietí a služieb (smernica o 
univerzálnej službe)35; a smernica Komisie 
2002/77/ES zo 16. septembra 2002 o 
hospodárskej súťaži na trhoch 
elektronických komunikačných sietí 
a služieb)36.

a povinnosťami stanovenými v tejto 
smernici. Bez toho, aby boli dotknuté 
právne predpisy EÚ, a najmä akékoľvek 
konkrétne regulačné opatrenia, vrátane 
uloženia nápravných opatrení podnikom s 
významnou trhovou silou by sa táto 
smernica mala preto uplatňovať v súlade 
s regulačným rámcom Únie pre 
elektronické komunikácie (smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom 
regulačnom rámci pre elektronické 
komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica)32, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 
2002 o povolení na elektronické 
komunikačné sieťové systémy a služby 
(smernica o povolení)33, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a 
prepojení elektronických komunikačných 
sietí a príslušných zariadení (prístupová 
smernica)34, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 
2002 o univerzálnej službe a právach 
užívateľov týkajúcich sa elektronických 
komunikačných sietí a služieb (smernica o 
univerzálnej službe)35; a smernica Komisie 
2002/77/ES zo 16. septembra 2002 o 
hospodárskej súťaži na trhoch 
elektronických komunikačných sietí 
a služieb)36.

__________________ __________________
32 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33. 32 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
33 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21. 33 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.
34 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7. 34 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.
35 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51. 35 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.
36 Ú. v. ES L 249, 17.9.2002, s. 21. 36 Ú. v. ES L 249, 17.9.2002, s. 21.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pre prevádzkovateľov elektronických 
komunikačných sietí, najmä pre nových 
účastníkov vstupujúcich na trh, môže byť 
podstatne efektívnejšie opakovane použiť 
existujúce fyzické infraštruktúry vrátane 
infraštruktúr iných verejnoprospešných 
služieb s cieľom rozšíriť elektronické 
komunikačné siete predovšetkým 
v oblastiach, kde nie je dostupná vhodná 
elektronická komunikačná sieť alebo kde 
nemusí byť ekonomicky možné vybudovať 
novú fyzickú infraštruktúru. Okrem toho
synergia vo všetkých odvetviach môže 
značne znížiť potrebu stavebných prác 
kvôli zavádzaniu elektronických 
komunikačných sietí, a tým aj sociálne 
a environmentálne náklady spojené s nimi, 
ako je znečistenie, rušivé vplyvy 
a preťaženie dopravy. Toto nariadenie by 
sa preto malo vzťahovať nielen na 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, ale aj na všetkých 
vlastníkov alebo držiteľov práv používať 
rozsiahle a všadeprítomné fyzické 
infraštruktúry vhodné na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako 
sú fyzické siete na poskytovanie elektriny, 
plynu, vody a kanalizácie, vykurovania
a dopravných služieb.

(11) Pre prevádzkovateľov elektronických 
komunikačných sietí, najmä pre nových 
účastníkov vstupujúcich na trh, môže byť 
podstatne efektívnejšie opakovane použiť 
existujúce fyzické infraštruktúry vrátane 
infraštruktúr iných verejnoprospešných 
služieb s cieľom rozšíriť elektronické 
komunikačné siete predovšetkým 
v oblastiach, kde nie je dostupná vhodná 
elektronická komunikačná sieť alebo kde 
nemusí byť ekonomicky možné vybudovať 
novú fyzickú infraštruktúru. Preto by sa 
mala preskúmať aj synergia vo všetkých 
odvetviach s cieľom zistiť, či môže znížiť 
potrebu stavebných prác kvôli zavádzaniu 
elektronických komunikačných sietí, a tým 
aj sociálne a environmentálne náklady 
spojené s nimi, ako je znečistenie, rušivé 
vplyvy a preťaženie dopravy. Toto 
nariadenie by sa preto malo vzťahovať 
nielen na poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, ale aj na všetkých 
vlastníkov alebo držiteľov práv používať 
rozsiahle a všadeprítomné fyzické 
infraštruktúry vhodné na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako 
sú fyzické siete na poskytovanie elektriny, 
plynu a dopravných služieb.

Or. de

Odôvodnenie

Z technických, právnych a zdravotných dôvodov nie je vhodné zahrnúť všetku fyzickú 
infraštruktúru.

Pozmeňujúci návrh 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pre prevádzkovateľov elektronických 
komunikačných sietí, najmä pre nových 
účastníkov vstupujúcich na trh, môže byť 
podstatne efektívnejšie opakovane použiť 
existujúce fyzické infraštruktúry vrátane 
infraštruktúr iných verejnoprospešných 
služieb s cieľom rozšíriť elektronické 
komunikačné siete predovšetkým 
v oblastiach, kde nie je dostupná vhodná 
elektronická komunikačná sieť alebo kde 
nemusí byť ekonomicky možné vybudovať 
novú fyzickú infraštruktúru. Okrem toho 
synergia vo všetkých odvetviach môže 
značne znížiť potrebu stavebných prác 
kvôli zavádzaniu elektronických 
komunikačných sietí, a tým aj sociálne 
a environmentálne náklady spojené s nimi, 
ako je znečistenie, rušivé vplyvy 
a preťaženie dopravy. Toto nariadenie by 
sa preto malo vzťahovať nielen na 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, ale aj na všetkých 
vlastníkov alebo držiteľov práv používať 
rozsiahle a všadeprítomné fyzické 
infraštruktúry vhodné na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako 
sú fyzické siete na poskytovanie elektriny, 
plynu, vody a kanalizácie, vykurovania 
a dopravných služieb.

(11) Pre prevádzkovateľov elektronických 
komunikačných sietí, najmä pre nových 
účastníkov vstupujúcich na trh, môže byť 
podstatne efektívnejšie opakovane použiť 
vhodné existujúce fyzické infraštruktúry 
vrátane infraštruktúr iných 
verejnoprospešných služieb s cieľom 
rozšíriť elektronické komunikačné siete 
predovšetkým v oblastiach, kde nie je 
dostupná vhodná elektronická 
komunikačná sieť alebo kde nemusí byť 
ekonomicky možné vybudovať novú 
fyzickú infraštruktúru. Okrem toho 
synergia vo všetkých odvetviach môže 
značne znížiť potrebu stavebných prác 
kvôli zavádzaniu elektronických 
komunikačných sietí, a tým aj sociálne 
a environmentálne náklady spojené s nimi, 
ako je znečistenie, rušivé vplyvy 
a preťaženie dopravy. Toto nariadenie by 
sa preto malo vzťahovať nielen na 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, ale aj na všetkých 
vlastníkov alebo držiteľov práv používať 
rozsiahle a všadeprítomné fyzické 
infraštruktúry vhodné na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako 
sú fyzické siete na poskytovanie elektriny, 
plynu, vody a kanalizácie, vykurovania 
a dopravných služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pre prevádzkovateľov elektronických 
komunikačných sietí, najmä pre nových 
účastníkov vstupujúcich na trh, môže byť 
podstatne efektívnejšie opakovane použiť 
existujúce fyzické infraštruktúry vrátane 
infraštruktúr iných verejnoprospešných
služieb s cieľom rozšíriť elektronické 
komunikačné siete predovšetkým 
v oblastiach, kde nie je dostupná vhodná 
elektronická komunikačná sieť alebo kde 
nemusí byť ekonomicky možné vybudovať 
novú fyzickú infraštruktúru. Okrem toho 
synergia vo všetkých odvetviach môže 
značne znížiť potrebu stavebných prác 
kvôli zavádzaniu elektronických 
komunikačných sietí, a tým aj sociálne 
a environmentálne náklady spojené s nimi, 
ako je znečistenie, rušivé vplyvy 
a preťaženie dopravy. Toto nariadenie by 
sa preto malo vzťahovať nielen na 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, ale aj na všetkých 
vlastníkov alebo držiteľov práv používať 
rozsiahle a všadeprítomné fyzické 
infraštruktúry vhodné na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako 
sú fyzické siete na poskytovanie elektriny, 
plynu, vody a kanalizácie, vykurovania 
a dopravných služieb.

(11) Pre prevádzkovateľov elektronických 
komunikačných sietí, najmä pre nových 
účastníkov vstupujúcich na trh, môže byť 
podstatne efektívnejšie opakovane použiť 
existujúce fyzické infraštruktúry vrátane 
infraštruktúr iných verejnoprospešných 
služieb s cieľom rozšíriť elektronické 
komunikačné siete predovšetkým 
v oblastiach, kde nie je dostupná vhodná 
elektronická komunikačná sieť alebo kde 
nemusí byť ekonomicky možné vybudovať 
novú fyzickú infraštruktúru. Okrem toho 
synergia vo všetkých odvetviach môže 
značne znížiť potrebu stavebných prác 
kvôli zavádzaniu elektronických 
komunikačných sietí, a tým aj sociálne 
a environmentálne náklady spojené s nimi, 
ako je znečistenie, rušivé vplyvy 
a preťaženie dopravy. Táto smernica by sa 
preto mala vzťahovať nielen na 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, ale aj na všetkých 
vlastníkov alebo držiteľov práv používať 
rozsiahle a všadeprítomné fyzické 
infraštruktúry vhodné na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako 
sú fyzické siete na poskytovanie elektriny, 
plynu, vody a kanalizácie, vykurovania 
a dopravných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Peter Simon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pre prevádzkovateľov elektronických 
komunikačných sietí, najmä pre nových
účastníkov vstupujúcich na trh, môže byť 

(11) Pre prevádzkovateľov elektronických 
komunikačných sietí, najmä pre nových 
účastníkov vstupujúcich na trh, môže byť 
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podstatne efektívnejšie opakovane použiť 
existujúce fyzické infraštruktúry vrátane 
infraštruktúr iných verejnoprospešných 
služieb s cieľom rozšíriť elektronické 
komunikačné siete predovšetkým 
v oblastiach, kde nie je dostupná vhodná 
elektronická komunikačná sieť alebo kde 
nemusí byť ekonomicky možné vybudovať 
novú fyzickú infraštruktúru. Okrem toho 
synergia vo všetkých odvetviach môže 
značne znížiť potrebu stavebných prác 
kvôli zavádzaniu elektronických 
komunikačných sietí, a tým aj sociálne 
a environmentálne náklady spojené s nimi, 
ako je znečistenie, rušivé vplyvy 
a preťaženie dopravy. Toto nariadenie by 
sa preto malo vzťahovať nielen na 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, ale aj na všetkých 
vlastníkov alebo držiteľov práv používať 
rozsiahle a všadeprítomné fyzické 
infraštruktúry vhodné na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako 
sú fyzické siete na poskytovanie elektriny, 
plynu, vody a kanalizácie, vykurovania
a dopravných služieb.

podstatne efektívnejšie opakovane použiť 
existujúce fyzické infraštruktúry vrátane 
infraštruktúr iných verejnoprospešných 
služieb s cieľom rozšíriť elektronické 
komunikačné siete predovšetkým 
v oblastiach, kde nie je dostupná vhodná 
elektronická komunikačná sieť alebo kde 
nemusí byť ekonomicky možné vybudovať 
novú fyzickú infraštruktúru. Okrem toho 
synergia vo všetkých odvetviach môže 
značne znížiť potrebu stavebných prác 
kvôli zavádzaniu elektronických 
komunikačných sietí, a tým aj sociálne 
a environmentálne náklady spojené s nimi, 
ako je znečistenie, rušivé vplyvy 
a preťaženie dopravy. Toto nariadenie by 
sa preto malo vzťahovať nielen na 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, ale aj na všetkých 
vlastníkov alebo držiteľov práv používať 
rozsiahle a všadeprítomné fyzické 
infraštruktúry vhodné na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako 
sú fyzické siete na poskytovanie elektriny, 
plynu a dopravných služieb.

Or. de

Odôvodnenie

Zásah do infraštruktúry na dodávku vody (vrátane čistenia a likvidácie odpadových vôd a 
splaškov) môže potenciálne ohroziť verejné zdravie. Tieto oblasti by preto mali byť vylúčené z 
rozsahu pôsobnosti týchto ustanovení. Mali by sa vylúčiť aj siete vykurovania, pretože by 
nebolo možné zabezpečiť potrebnú hydroizoláciu na vstupných a výstupných bodoch, ktoré by 
sa museli vytvoriť pre prvky vysokorýchlostných sietí.

Pozmeňujúci návrh 48
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pre prevádzkovateľov elektronických (11) Pre prevádzkovateľov elektronických 
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komunikačných sietí, najmä pre nových 
účastníkov vstupujúcich na trh, môže byť 
podstatne efektívnejšie opakovane použiť 
existujúce fyzické infraštruktúry vrátane 
infraštruktúr iných verejnoprospešných 
služieb s cieľom rozšíriť elektronické 
komunikačné siete predovšetkým 
v oblastiach, kde nie je dostupná vhodná 
elektronická komunikačná sieť alebo kde 
nemusí byť ekonomicky možné vybudovať 
novú fyzickú infraštruktúru. Okrem toho 
synergia vo všetkých odvetviach môže 
značne znížiť potrebu stavebných prác 
kvôli zavádzaniu elektronických 
komunikačných sietí, a tým aj sociálne 
a environmentálne náklady spojené s nimi, 
ako je znečistenie, rušivé vplyvy 
a preťaženie dopravy. Toto nariadenie by 
sa preto malo vzťahovať nielen na 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, ale aj na všetkých 
vlastníkov alebo držiteľov práv používať 
rozsiahle a všadeprítomné fyzické 
infraštruktúry vhodné na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako 
sú fyzické siete na poskytovanie elektriny, 
plynu, vody a kanalizácie, vykurovania 
a dopravných služieb.

komunikačných sietí, najmä pre nových 
účastníkov vstupujúcich na trh, môže byť 
podstatne efektívnejšie opakovane použiť 
existujúce fyzické infraštruktúry vrátane 
infraštruktúr iných verejnoprospešných 
služieb s cieľom rozšíriť elektronické 
komunikačné siete predovšetkým 
v oblastiach, kde nie je dostupná vhodná 
elektronická komunikačná sieť alebo kde 
nemusí byť ekonomicky možné vybudovať 
novú fyzickú infraštruktúru. Okrem toho 
synergia vo všetkých odvetviach môže 
značne znížiť potrebu stavebných prác 
kvôli zavádzaniu elektronických 
komunikačných sietí, a tým aj sociálne 
a environmentálne náklady spojené s nimi, 
ako je znečistenie, rušivé vplyvy 
a preťaženie dopravy. Toto nariadenie by 
sa preto malo vzťahovať nielen na 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, ale aj na všetkých 
vlastníkov alebo držiteľov práv používať 
rozsiahle a všadeprítomné fyzické 
infraštruktúry vhodné na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako 
sú fyzické siete na poskytovanie elektriny, 
plynu, vykurovania a dopravných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Fyzické zariadenia takýchto sietí 
môžu s ohľadom na ich malú mieru 
rozdielnosti často súčasne obsahovať 
široký rozsah prvkov elektronických 
komunikačných sietí vrátane tých, ktoré sú 
schopné zabezpečiť služby prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu 

(12) Fyzické zariadenia takýchto sietí 
môžu s ohľadom na ich malú mieru 
rozdielnosti často súčasne obsahovať 
široký rozsah prvkov elektronických 
komunikačných sietí vrátane tých, ktoré sú 
schopné zabezpečiť služby prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu 



AM\1005010SK.doc 21/102 PE519.832v01-00

SK

s rýchlosťou 30 Mb/s v súlade so zásadou 
technologickej neutrality bez toho, že by to 
malo vplyv na dodávané hlavné služby, 
a s minimálnymi nákladmi na adaptáciu. 
Fyzická infraštruktúra, ktorá len poskytuje 
hosting iným prvkom siete bez toho, že by 
sa sama stala aktívnym prvkom siete, sa 
preto môže v zásade používať na uloženie 
káblov elektronických komunikácií, 
zariadení alebo akéhokoľvek iného prvku 
elektronických komunikačných sietí bez 
ohľadu na jeho skutočné používanie 
alebo vlastníctvo. Bez toho, aby bolo 
dotknuté sledovanie konkrétneho 
všeobecného záujmu spojeného 
s poskytovaním hlavných služieb, mala by 
sa podporovať synergia medzi 
prevádzkovateľmi sietí s cieľom súčasne 
prispieť k dosiahnutiu cieľov Digitálnej 
agendy.

s rýchlosťou 30 Mb/s v súlade so zásadou 
technologickej neutrality bez toho, že by to 
malo vplyv na dodávané hlavné služby, 
a s minimálnymi nákladmi na adaptáciu. 
Fyzická infraštruktúra, ktorá len poskytuje 
hosting iným prvkom siete bez toho, že by 
sa sama stala aktívnym prvkom siete, sa 
preto môže v zásade používať na uloženie 
káblov elektronických komunikácií, 
zariadení alebo akéhokoľvek iného prvku 
elektronických komunikačných sietí, za 
predpokladu, že fyzická infraštruktúra nie 
je vylúčená z technických alebo 
zdravotných dôvodov, a že sa dodržiava jej 
vlastníctvo a všetky užívateľské práva.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Fyzické zariadenia takýchto sietí 
môžu s ohľadom na ich malú mieru 
rozdielnosti často súčasne obsahovať 
široký rozsah prvkov elektronických 
komunikačných sietí vrátane tých, ktoré sú 
schopné zabezpečiť služby prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou 30 Mb/s v súlade so zásadou 
technologickej neutrality bez toho, že by to 
malo vplyv na dodávané hlavné služby, 
a s minimálnymi nákladmi na adaptáciu. 
Fyzická infraštruktúra, ktorá len poskytuje 
hosting iným prvkom siete bez toho, že by 
sa sama stala aktívnym prvkom siete, sa 
preto môže v zásade používať na uloženie 

(12) Fyzické zariadenia takýchto sietí 
môžu s ohľadom na ich malú mieru 
rozdielnosti často súčasne obsahovať 
široký rozsah prvkov elektronických 
komunikačných sietí vrátane tých, ktoré sú 
schopné zabezpečiť služby prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou 30 Mb/s v súlade so zásadou 
technologickej neutrality bez toho, že by to 
malo vplyv na dodávané hlavné služby, 
a s minimálnymi nákladmi na adaptáciu. 
Fyzická infraštruktúra, ktorá len poskytuje 
hosting iným prvkom siete bez toho, že by 
sa sama stala aktívnym prvkom siete, sa 
preto môže v zásade používať na uloženie 
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káblov elektronických komunikácií, 
zariadení alebo akéhokoľvek iného prvku 
elektronických komunikačných sietí bez 
ohľadu na jeho skutočné používanie 
alebo vlastníctvo. Bez toho, aby bolo 
dotknuté sledovanie konkrétneho 
všeobecného záujmu spojeného 
s poskytovaním hlavných služieb, mala by 
sa podporovať synergia medzi 
prevádzkovateľmi sietí s cieľom súčasne 
prispieť k dosiahnutiu cieľov Digitálnej 
agendy.

káblov elektronických komunikácií, 
zariadení alebo akéhokoľvek iného prvku 
elektronických komunikačných sietí za 
neprítomnosti bezpečnostných obáv alebo 
budúcich obchodných záujmov vlastníkov 
infraštruktúry. Bez toho, aby bolo 
dotknuté sledovanie konkrétneho 
všeobecného záujmu spojeného 
s poskytovaním hlavných služieb, mala by 
sa podporovať synergia medzi 
prevádzkovateľmi sietí s cieľom súčasne 
prispieť k dosiahnutiu cieľov Digitálnej 
agendy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Fyzické zariadenia takýchto sietí 
môžu s ohľadom na ich malú mieru 
rozdielnosti často súčasne obsahovať 
široký rozsah prvkov elektronických 
komunikačných sietí vrátane tých, ktoré sú 
schopné zabezpečiť služby prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou 30 Mb/s v súlade so zásadou 
technologickej neutrality bez toho, že by to 
malo vplyv na dodávané hlavné služby, 
a s minimálnymi nákladmi na adaptáciu. 
Fyzická infraštruktúra, ktorá len poskytuje 
hosting iným prvkom siete bez toho, že by 
sa sama stala aktívnym prvkom siete, sa 
preto môže v zásade používať na uloženie 
káblov elektronických komunikácií, 
zariadení alebo akéhokoľvek iného prvku 
elektronických komunikačných sietí bez 
ohľadu na jeho skutočné používanie alebo 
vlastníctvo. Bez toho, aby bolo dotknuté 
sledovanie konkrétneho všeobecného 
záujmu spojeného s poskytovaním 

(12) Fyzické zariadenia takýchto sietí 
môžu s ohľadom na ich malú mieru 
rozdielnosti často súčasne obsahovať 
široký rozsah prvkov elektronických 
komunikačných sietí vrátane tých, ktoré sú 
schopné zabezpečiť služby prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou 30 Mb/s v súlade so zásadou 
technologickej neutrality bez toho, že by to 
malo vplyv na dodávané hlavné služby, 
a s minimálnymi nákladmi na adaptáciu. 
Fyzická infraštruktúra, ktorá len poskytuje 
hosting iným prvkom siete bez toho, že by 
sa sama stala aktívnym prvkom siete, sa 
preto môže v zásade používať na uloženie 
káblov elektronických komunikácií, 
zariadení alebo akéhokoľvek iného prvku 
elektronických komunikačných sietí bez 
ohľadu na jeho skutočné používanie alebo 
vlastníctvo. Bez toho, aby bolo dotknuté 
sledovanie konkrétneho všeobecného 
záujmu spojeného s poskytovaním 
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hlavných služieb, mala by sa podporovať 
synergia medzi prevádzkovateľmi sietí 
s cieľom súčasne prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Digitálnej agendy.

hlavných služieb, mala by sa podporovať 
synergia medzi prevádzkovateľmi sietí 
vrátane integrácie všetkých dostupných 
technológií s cieľom súčasne prispieť 
k dosiahnutiu cieľov Digitálnej agendy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Fyzické zariadenia takýchto sietí 
môžu s ohľadom na ich malú mieru 
rozdielnosti často súčasne obsahovať 
široký rozsah prvkov elektronických 
komunikačných sietí vrátane tých, ktoré sú 
schopné zabezpečiť služby prístupu
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou 30 Mb/s v súlade so zásadou 
technologickej neutrality bez toho, že by to 
malo vplyv na dodávané hlavné služby, 
a s minimálnymi nákladmi na adaptáciu. 
Fyzická infraštruktúra, ktorá len poskytuje 
hosting iným prvkom siete bez toho, že by 
sa sama stala aktívnym prvkom siete, sa 
preto môže v zásade používať na uloženie 
káblov elektronických komunikácií, 
zariadení alebo akéhokoľvek iného prvku 
elektronických komunikačných sietí bez 
ohľadu na jeho skutočné používanie alebo 
vlastníctvo. Bez toho, aby bolo dotknuté 
sledovanie konkrétneho všeobecného 
záujmu spojeného s poskytovaním 
hlavných služieb, mala by sa podporovať 
synergia medzi prevádzkovateľmi sietí 
s cieľom súčasne prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Digitálnej agendy.

(12) Fyzické zariadenia takýchto sietí 
môžu s ohľadom na ich malú mieru 
rozdielnosti často súčasne obsahovať 
široký rozsah prvkov elektronických 
komunikačných sietí vrátane tých, ktoré sú 
schopné zabezpečiť prístup
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou 100 Mb/s a 1 Gb/s a viac 
v súlade so zásadou technologickej 
neutrality bez toho, že by to malo vplyv na 
dodávané hlavné služby, a s minimálnymi 
nákladmi na adaptáciu. Fyzická 
infraštruktúra, ktorá len poskytuje hosting 
iným prvkom siete bez toho, že by sa sama 
stala aktívnym prvkom siete, sa preto môže 
v zásade používať na uloženie káblov 
elektronických komunikácií, zariadení 
alebo akéhokoľvek iného prvku 
elektronických komunikačných sietí bez 
ohľadu na jeho skutočné používanie alebo 
vlastníctvo. Bez toho, aby bolo dotknuté 
sledovanie konkrétneho všeobecného 
záujmu spojeného s poskytovaním 
hlavných služieb, mala by sa podporovať 
synergia medzi prevádzkovateľmi sietí 
s cieľom súčasne prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Digitálnej agendy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Fyzické zariadenia takýchto sietí 
môžu s ohľadom na ich malú mieru 
rozdielnosti často súčasne obsahovať 
široký rozsah prvkov elektronických 
komunikačných sietí vrátane tých, ktoré sú 
schopné zabezpečiť služby prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou 30 Mb/s v súlade so zásadou 
technologickej neutrality bez toho, že by 
to malo vplyv na dodávané hlavné služby, 
a s minimálnymi nákladmi na adaptáciu. 
Fyzická infraštruktúra, ktorá len poskytuje 
hosting iným prvkom siete bez toho, že by 
sa sama stala aktívnym prvkom siete, sa 
preto môže v zásade používať na uloženie 
káblov elektronických komunikácií, 
zariadení alebo akéhokoľvek iného prvku 
elektronických komunikačných sietí bez 
ohľadu na jeho skutočné používanie alebo 
vlastníctvo. Bez toho, aby bolo dotknuté 
sledovanie konkrétneho všeobecného 
záujmu spojeného s poskytovaním 
hlavných služieb, mala by sa podporovať 
synergia medzi prevádzkovateľmi sietí 
s cieľom súčasne prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Digitálnej agendy.

(12) Fyzické zariadenia takýchto sietí 
môžu s ohľadom na ich malú mieru 
rozdielnosti často súčasne obsahovať 
široký rozsah prvkov elektronických 
komunikačných sietí bez toho, že by to 
malo vplyv na dodávané hlavné služby, 
a s minimálnymi nákladmi na adaptáciu. 
Fyzická infraštruktúra, ktorá len poskytuje 
hosting iným prvkom siete bez toho, že by 
sa sama stala aktívnym prvkom siete, sa 
preto môže v zásade používať na uloženie 
káblov elektronických komunikácií, 
zariadení alebo akéhokoľvek iného prvku 
elektronických komunikačných sietí bez 
ohľadu na jeho skutočné používanie alebo 
vlastníctvo. Bez toho, aby bolo dotknuté 
sledovanie konkrétneho všeobecného 
záujmu spojeného s poskytovaním 
hlavných služieb, mala by sa podporovať 
synergia medzi prevádzkovateľmi sietí 
s cieľom súčasne prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Digitálnej agendy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Aj keď by sa toto nariadenie nemalo
dotýkať ani žiadneho konkrétneho 
bezpečnostného opatrenia potrebného na 
zaistenie bezpečnosti a integrity sietí, a 
malo by zaistiť, aby hlavné služby 
poskytované prevádzkovateľmi sietí neboli 
ovplyvnené, všeobecné pravidlá vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré 
prevádzkovateľom elektronických 
komunikačných sietí znemožňujú dojednať 
si prístup k fyzickým infraštruktúram 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, by mohli zabrániť 
vytvoreniu trhu pre prístup k fyzickým 
infraštruktúram a mali by sa preto zrušiť. 
Opatrenia stanovené v tomto nariadení sa 
nedotýkajú možnosti členských štátov 
zatraktívniť poskytovanie prístupu 
k infraštruktúre prevádzkovateľmi 
verejnoprospešných služieb vylúčením 
príjmov, ktoré vyplývajú z týchto služieb, 
zo základu pre výpočet sadzieb pre 
konečných užívateľov za ich hlavnú 
činnosť alebo činnosti, v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

(13) Aj keď by sa táto smernica nemala
dotýkať ani žiadneho konkrétneho 
bezpečnostného opatrenia potrebného na 
zaistenie bezpečnosti a integrity sietí, a 
malo by zaistiť, aby hlavné služby 
poskytované prevádzkovateľmi sietí neboli 
ovplyvnené, všeobecné pravidlá vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré 
prevádzkovateľom elektronických 
komunikačných sietí znemožňujú dojednať 
si prístup k fyzickým infraštruktúram 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, by mohli zabrániť 
vytvoreniu trhu pre prístup k fyzickým 
infraštruktúram a mali by sa preto zrušiť. 
Opatrenia stanovené v tejto smernici sa 
nedotýkajú možnosti členských štátov 
zatraktívniť poskytovanie prístupu 
k infraštruktúre prevádzkovateľmi 
verejnoprospešných služieb vylúčením 
príjmov, ktoré vyplývajú z týchto služieb, 
zo základu pre výpočet sadzieb pre 
konečných užívateľov za ich hlavnú 
činnosť alebo činnosti, v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Aj keď by sa toto nariadenie nemalo 
dotýkať ani žiadneho konkrétneho 
bezpečnostného opatrenia potrebného na 
zaistenie bezpečnosti a integrity sietí, a 
malo by zaistiť, aby hlavné služby 
poskytované prevádzkovateľmi sietí neboli 
ovplyvnené, všeobecné pravidlá vo 

(13) Aj keď by sa toto nariadenie nemalo 
dotýkať ani žiadneho konkrétneho 
bezpečnostného opatrenia potrebného na 
zaistenie ochrany, bezpečnosti a integrity 
sietí, a malo by zaistiť, aby hlavné služby 
poskytované prevádzkovateľmi sietí neboli 
ovplyvnené, všeobecné pravidlá vo 
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vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré 
prevádzkovateľom elektronických 
komunikačných sietí znemožňujú dojednať 
si prístup k fyzickým infraštruktúram 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, by mohli zabrániť 
vytvoreniu trhu pre prístup k fyzickým 
infraštruktúram a mali by sa preto zrušiť. 
Opatrenia stanovené v tomto nariadení sa 
nedotýkajú možnosti členských štátov 
zatraktívniť poskytovanie prístupu 
k infraštruktúre prevádzkovateľmi 
verejnoprospešných služieb vylúčením 
príjmov, ktoré vyplývajú z týchto služieb, 
zo základu pre výpočet sadzieb pre 
konečných užívateľov za ich hlavnú 
činnosť alebo činnosti, v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré 
prevádzkovateľom elektronických 
komunikačných sietí znemožňujú dojednať 
si prístup k fyzickým infraštruktúram 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, by mohli zabrániť 
vytvoreniu trhu pre prístup k fyzickým 
infraštruktúram a mali by sa preto zrušiť. 
Opatrenia stanovené v tomto nariadení sa 
nedotýkajú možnosti členských štátov 
zatraktívniť poskytovanie prístupu 
k infraštruktúre prevádzkovateľmi 
verejnoprospešných služieb vylúčením 
príjmov, ktoré vyplývajú z týchto služieb, 
zo základu pre výpočet sadzieb pre 
konečných užívateľov za ich hlavnú 
činnosť alebo činnosti, v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Prevádzkovateľ siete môže odmietnuť 
prístup ku konkrétnym fyzickým 
infraštruktúram z objektívnych dôvodov. 
Fyzická infraštruktúra predovšetkým 
nemusí byť technicky vhodná so zreteľom 
na konkrétne okolnosti týkajúce sa 
infraštruktúry, ku ktorej sa žiadal prístup, a 
môže mať nedostatok dostupného miesta. 
Podobne za konkrétnych okolností môže 
spoločné používanie infraštruktúry ohroziť 
integritu a bezpečnosť siete alebo môže 
vystaviť nebezpečenstvu poskytovanie 
služieb, ktoré sa poskytujú predovšetkým v 
rámci tej istej infraštruktúry. Okrem toho, 
keď prevádzkovateľ siete už v rámci 
veľkoobchodného predaja poskytuje 
prístup k fyzickej sieťovej infraštruktúre, 

(14) Prevádzkovateľ siete môže odmietnuť 
prístup ku konkrétnym fyzickým 
infraštruktúram z objektívnych dôvodov. 
Fyzická infraštruktúra predovšetkým 
nemusí byť technicky vhodná so zreteľom 
na konkrétne okolnosti týkajúce sa 
infraštruktúry, ku ktorej sa žiadal prístup, a 
môže mať nedostatok dostupného miesta. 
Podobne za konkrétnych okolností môže 
spoločné používanie infraštruktúry ohroziť 
integritu a bezpečnosť siete alebo môže 
vystaviť nebezpečenstvu poskytovanie 
služieb, ktoré sa poskytujú predovšetkým v 
rámci tej istej infraštruktúry. Okrem toho, 
keď prevádzkovateľ siete už v rámci 
veľkoobchodného predaja poskytuje 
prístup k fyzickej sieťovej infraštruktúre, 
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ktorý by spĺňal potreby uchádzača 
o prístup, prístup k základnej fyzickej 
infraštruktúre môže mať negatívny 
ekonomický vplyv na jeho obchodný 
model a investičné stimuly a súčasne 
spôsobiť prípadnú neefektívnu duplicitu 
prvkov siete. Súčasne v prípade povinností 
prístupu k fyzickej infraštruktúre 
uložených podľa regulačného rámca Únie 
pre elektronické komunikácie, napríklad 
povinnosti prevádzkovateľov s významnou 
trhovou silou, by to už bolo regulované 
konkrétnymi opatreniami, ktoré by nemali 
byť dotknuté týmto nariadením.

ktorý by spĺňal potreby uchádzača 
o prístup, prístup k základnej fyzickej 
infraštruktúre môže mať negatívny 
ekonomický vplyv na jeho obchodný 
model a investičné stimuly a súčasne 
spôsobiť prípadnú neefektívnu duplicitu 
prvkov siete. Súčasne v prípade povinností 
prístupu k fyzickej infraštruktúre 
uložených podľa regulačného rámca Únie 
pre elektronické komunikácie, napríklad 
povinnosti prevádzkovateľov s významnou 
trhovou silou, by to už bolo regulované 
konkrétnymi opatreniami, ktoré by nemali 
byť dotknuté touto smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Ak poskytovatelia elektronických 
komunikačných sietí požadujú prístup 
v konkrétnej oblasti, prevádzkovatelia sietí 
by im mali dať ponuku na spoločné 
používanie ich zariadení za spravodlivých 
podmienok vrátane ceny, pokiaľ prístup 
nemôže byť odmietnutý na 
základe objektívnych dôvodov. V 
závislosti od okolností by mohli ovplyvniť 
podmienky, za ktorých sa prístup 
poskytuje, niektoré prvky. napr.: všetky 
dodatočné náklady na údržbu a adaptáciu; 
všetky preventívne bezpečnostné opatrenia 
prijímané s cieľom obmedziť negatívne 
dopady na bezpečnosť a integritu siete; 
všetky konkrétne dohovory o 
zodpovednosti v prípade škôd; využívanie 
akejkoľvek subvencie z verejných zdrojov 
udelenej na budovanie infraštruktúry 
vrátane konkrétnych náležitostí a 
podmienok pripojených k subvencii alebo 

(15) Ak poskytovatelia elektronických 
komunikačných sietí požadujú prístup 
v konkrétnej oblasti, prevádzkovatelia sietí 
by im mali dať ponuku na spoločné 
používanie ich zariadení za spravodlivých 
podmienok vrátane ceny, pokiaľ prístup 
nemôže byť odmietnutý na 
základe objektívnych dôvodov. V 
závislosti od okolností by mohli ovplyvniť 
podmienky, za ktorých sa prístup 
poskytuje, niektoré prvky. napr.: všetky 
dodatočné náklady na údržbu a adaptáciu; 
všetok vplyv na kapacitu a výkonnosť 
spojený s poskytovaním hlavných služieb;
všetky preventívne bezpečnostné opatrenia 
prijímané s cieľom obmedziť negatívne 
dopady na bezpečnosť a integritu siete; 
všetky konkrétne dohovory o 
zodpovednosti v prípade škôd; využívanie 
akejkoľvek subvencie z verejných zdrojov 
udelenej na budovanie infraštruktúry 
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stanovených podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov v súlade s právnymi 
predpismi Únie; všetky obmedzenia 
vyplývajúce z vnútroštátnych predpisov, 
ktorých cieľom je ochrana životného 
prostredia, verejného zdravia, verejnej 
bezpečnosti alebo plnenie cieľov 
územného plánovania.

vrátane konkrétnych náležitostí a 
podmienok pripojených k subvencii alebo 
stanovených podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov v súlade s právnymi 
predpismi Únie; schopnosť dodávať alebo 
poskytovať kapacitu infraštruktúry s 
cieľom splniť alebo dodržiavať 
povinnosti verejnej služby, všetky 
obmedzenia vyplývajúce z vnútroštátnych 
predpisov, ktorých cieľom je ochrana 
životného prostredia, verejného zdravia, 
verejnej bezpečnosti alebo plnenie cieľov 
územného plánovania. Prírastkové 
náklady, ktoré vznikli pri realizácii 
budúcich stavebných prác na sieti bez 
ohľadu na to, kto tieto práce inicioval, a 
ktoré vznikajú za prítomnosti prvkov 
elektronických komunikačných sietí, 
môžu byť pridelené podnikom, ktorým 
tieto prvky elektronických komunikačných 
sietí patria;

Or. en

Odôvodnenie

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Pozmeňujúci návrh 58
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V prípade rozporu v obchodnom 
rokovaní o technických a obchodných 

(16) V prípade rozporu v obchodnom 
rokovaní o technických a obchodných 
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náležitostiach a podmienkach by každá 
strana mala mať možnosť obrátiť sa na 
orgán pre riešenie sporov na vnútroštátnej 
úrovni s cieľom uložiť stranám riešenie, 
aby sa zamedzilo neodôvodnenému 
odmietnutiu obchodovať alebo uloženiu 
neprimeraných podmienok. Keď orgán pre 
riešenie sporov určuje ceny za poskytnutie 
prístupu, mal by zohľadniť investície 
vynaložené na fyzickú infraštruktúru. V 
konkrétnom prípade prístupu k fyzickej 
infraštruktúre prevádzkovateľov 
elektronických komunikačných sietí môžu 
investície vynaložené na túto infraštruktúru 
priamo prispieť k cieľom Digitálnej agendy 
pre Európu a hospodárska súťaž na 
maloobchodnej úrovni môže byť 
ovplyvnená parazitovaním. V každej 
povinnosti prístupu by sa preto mala 
zohľadniť ekonomická životaschopnosť 
týchto investícií na základe akéhokoľvek 
časového harmonogramu pre návratnosť 
investícií, všetky vplyvy prístupu na 
hospodársku súťaž na maloobchodnej 
úrovni, všetky odpisy aktív siete v čase 
žiadosti o prístup, každý obchodný prípad 
podporujúci vynaložené investície, najmä 
pokiaľ ide o fyzické infraštruktúry 
postavené v poslednej dobe a používané na 
poskytovanie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných služieb 
a každá možnosť poskytovaná uchádzačovi 
o prístup s cieľom spoločného zavádzania.

náležitostiach a podmienkach by každá 
strana mala mať možnosť obrátiť sa na 
orgán pre riešenie sporov na vnútroštátnej 
úrovni s cieľom uložiť stranám riešenie, 
aby sa zamedzilo neodôvodnenému 
odmietnutiu obchodovať alebo uloženiu 
neprimeraných podmienok. Keď orgán pre 
riešenie sporov určuje ceny za poskytnutie 
prístupu, mal by zohľadniť investície 
vynaložené na fyzickú infraštruktúru, 
potenciálny únik štátnej pomoci a názory 
relevantných ekonomických regulátorov 
príslušného odvetvia infraštruktúry. V 
konkrétnom prípade prístupu k fyzickej 
infraštruktúre prevádzkovateľov 
elektronických komunikačných sietí môžu 
investície vynaložené na túto infraštruktúru 
priamo prispieť k cieľom Digitálnej agendy 
pre Európu a hospodárska súťaž na 
maloobchodnej úrovni môže byť 
ovplyvnená parazitovaním. V každej 
povinnosti prístupu by sa preto mala 
zohľadniť ekonomická životaschopnosť 
týchto investícií na základe akéhokoľvek 
časového harmonogramu pre návratnosť 
investícií. Orgány na riešenie sporov by 
pri poskytovaní hlavných služieb mali 
mať na pamäti aj vplyv prístupu na 
kapacitu a výkonnosť, všetky vplyvy 
prístupu na hospodársku súťaž na 
maloobchodnej úrovni, všetky odpisy aktív 
siete v čase žiadosti o prístup, každý 
obchodný prípad podporujúci vynaložené 
investície, najmä pokiaľ ide o fyzické 
infraštruktúry postavené v poslednej dobe 
a používané na poskytovanie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných služieb a každá možnosť 
poskytovaná uchádzačovi o prístup s 
cieľom spoločného zavádzania.

Or. en

Odôvodnenie

Akýkoľvek vplyv na kapacitu a výkonnosť by sa mal zahrnúť do zoznamu faktorov, ktoré by sa 
mali zohľadniť v rámci povinnosti týkajúcej sa prístupu.
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Pozmeňujúci návrh 59
Norbert Glante

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V prípade rozporu v obchodnom 
rokovaní o technických a obchodných 
náležitostiach a podmienkach by každá 
strana mala mať možnosť obrátiť sa na 
orgán pre riešenie sporov na vnútroštátnej 
úrovni s cieľom uložiť stranám riešenie, 
aby sa zamedzilo neodôvodnenému 
odmietnutiu obchodovať alebo uloženiu 
neprimeraných podmienok. Keď orgán pre 
riešenie sporov určuje ceny za poskytnutie 
prístupu, mal by zohľadniť investície 
vynaložené na fyzickú infraštruktúru. V 
konkrétnom prípade prístupu k fyzickej 
infraštruktúre prevádzkovateľov 
elektronických komunikačných sietí môžu 
investície vynaložené na túto infraštruktúru 
priamo prispieť k cieľom Digitálnej agendy 
pre Európu a hospodárska súťaž na 
maloobchodnej úrovni môže byť 
ovplyvnená parazitovaním. V každej 
povinnosti prístupu by sa preto mala 
zohľadniť ekonomická životaschopnosť 
týchto investícií na základe akéhokoľvek 
časového harmonogramu pre návratnosť 
investícií, všetky vplyvy prístupu na 
hospodársku súťaž na maloobchodnej 
úrovni, všetky odpisy aktív siete v čase 
žiadosti o prístup, každý obchodný prípad 
podporujúci vynaložené investície, najmä 
pokiaľ ide o fyzické infraštruktúry 
postavené v poslednej dobe a používané na 
poskytovanie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných služieb 
a každá možnosť poskytovaná uchádzačovi 
o prístup s cieľom spoločného zavádzania.

(16) V prípade rozporu v obchodnom 
rokovaní o technických a obchodných 
náležitostiach a podmienkach by každá 
strana mala mať možnosť obrátiť sa na 
orgán pre riešenie sporov na vnútroštátnej 
úrovni s cieľom uložiť stranám riešenie, 
aby sa zamedzilo neodôvodnenému 
odmietnutiu obchodovať alebo uloženiu 
neprimeraných podmienok. Keď orgán pre 
riešenie sporov určuje ceny za poskytnutie 
prístupu, mal by zohľadniť investície 
vynaložené na fyzickú infraštruktúru a 
všetky ďalšie náklady na umožnenie tohto 
prístupu. V konkrétnom prípade prístupu k 
fyzickej infraštruktúre prevádzkovateľov 
elektronických komunikačných sietí môžu 
investície vynaložené na túto infraštruktúru 
priamo prispieť k cieľom Digitálnej agendy 
pre Európu a hospodárska súťaž na 
maloobchodnej úrovni môže byť 
ovplyvnená parazitovaním. V každej 
povinnosti prístupu by sa preto mala 
zohľadniť ekonomická životaschopnosť 
týchto investícií na základe akéhokoľvek 
časového harmonogramu pre návratnosť 
investícií, všetky vplyvy prístupu na 
hospodársku súťaž na maloobchodnej 
úrovni, všetky odpisy aktív siete v čase 
žiadosti o prístup, každý obchodný prípad 
podporujúci vynaložené investície, najmä 
pokiaľ ide o fyzické infraštruktúry 
postavené v poslednej dobe a používané na 
poskytovanie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných služieb 
a každá možnosť poskytovaná uchádzačovi 
o prístup s cieľom spoločného zavádzania.

Or. de
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Odôvodnenie

Náklady na prieskum infraštruktúry môžu byť veľmi vysoké a nemali by sa prenášať na 
vlastníkov sietí.

Pozmeňujúci návrh 60
Peter Simon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V prípade rozporu v obchodnom 
rokovaní o technických a obchodných 
náležitostiach a podmienkach by každá 
strana mala mať možnosť obrátiť sa na 
orgán pre riešenie sporov na vnútroštátnej 
úrovni s cieľom uložiť stranám riešenie, 
aby sa zamedzilo neodôvodnenému 
odmietnutiu obchodovať alebo uloženiu 
neprimeraných podmienok. Keď orgán pre 
riešenie sporov určuje ceny za poskytnutie 
prístupu, mal by zohľadniť investície 
vynaložené na fyzickú infraštruktúru. V 
konkrétnom prípade prístupu k fyzickej 
infraštruktúre prevádzkovateľov 
elektronických komunikačných sietí môžu 
investície vynaložené na túto infraštruktúru 
priamo prispieť k cieľom Digitálnej agendy 
pre Európu a hospodárska súťaž na 
maloobchodnej úrovni môže byť 
ovplyvnená parazitovaním. V každej 
povinnosti prístupu by sa preto mala 
zohľadniť ekonomická životaschopnosť 
týchto investícií na základe akéhokoľvek 
časového harmonogramu pre návratnosť 
investícií, všetky vplyvy prístupu na 
hospodársku súťaž na maloobchodnej 
úrovni, všetky odpisy aktív siete v čase 
žiadosti o prístup, každý obchodný prípad 
podporujúci vynaložené investície, najmä 
pokiaľ ide o fyzické infraštruktúry 
postavené v poslednej dobe a používané na 
poskytovanie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných služieb 

(16) V prípade rozporu v obchodnom 
rokovaní o technických a obchodných 
náležitostiach a podmienkach by každá 
strana mala mať možnosť obrátiť sa na 
orgán pre riešenie sporov na vnútroštátnej 
úrovni s cieľom uložiť stranám riešenie, 
aby sa zamedzilo neodôvodnenému 
odmietnutiu obchodovať alebo uloženiu 
neprimeraných podmienok. Keď orgán pre 
riešenie sporov určuje ceny za poskytnutie 
prístupu, mal by zohľadniť investície 
vynaložené na fyzickú infraštruktúru a 
všetky ďalšie náklady na umožnenie tohto 
prístupu. V konkrétnom prípade prístupu k 
fyzickej infraštruktúre prevádzkovateľov 
elektronických komunikačných sietí môžu 
investície vynaložené na túto infraštruktúru 
priamo prispieť k cieľom Digitálnej agendy 
pre Európu a hospodárska súťaž na 
maloobchodnej úrovni môže byť 
ovplyvnená parazitovaním. V každej 
povinnosti prístupu by sa preto mala 
zohľadniť ekonomická životaschopnosť 
týchto investícií na základe akéhokoľvek 
časového harmonogramu pre návratnosť 
investícií, všetky vplyvy prístupu na 
hospodársku súťaž na maloobchodnej 
úrovni, všetky odpisy aktív siete v čase 
žiadosti o prístup, každý obchodný prípad 
podporujúci vynaložené investície, najmä 
pokiaľ ide o fyzické infraštruktúry 
postavené v poslednej dobe a používané na 
poskytovanie vysokorýchlostných 
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a každá možnosť poskytovaná uchádzačovi 
o prístup s cieľom spoločného zavádzania.

elektronických komunikačných služieb 
a každá možnosť poskytovaná uchádzačovi 
o prístup s cieľom spoločného zavádzania.

Or. de

Odôvodnenie

Malo by sa jasne stanoviť, že pri určovaní cien sa nezohľadnia iba investície, ale aj náklady, 
ktoré vznikli pri zabezpečení spoločného využívania fyzickej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aj keď sa členským štátom neukladá 
povinnosť mapovania, v tomto nariadení
sa stanovuje, že minimálne informácie, 
ktoré už zhromaždili orgány verejného 
sektoru a ktoré sú už k dispozícii 
v elektronickej podobe v súlade 
s vnútroštátnymi iniciatívami, ako aj podľa 
právnych predpisov Únie (napr. smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES 
zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje 
Infraštruktúra pre priestorové informácie v 
Európskom spoločenstve (INSPIRE)37), by 
sa mali sprístupniť, napríklad 
prostredníctvom hypertextového odkazu, 
jedinému informačnému miestu, s cieľom 
umožniť koordinovaný prístup 
k informáciám o fyzických infraštruktúrach 
pre poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí a zároveň zaistiť 
bezpečnosť a integritu takýchto informácií. 
Takýmto poskytovaním informácií by 
nemali byť dotknuté požiadavky 
na transparentnosť, ktoré sa už vzťahujú na 
opakované použitie informácií verejného 
sektora podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. 
novembra 2003 o opakovanom použití 

(18) Aj keď sa členským štátom neukladá 
povinnosť mapovania, v tejto smernici sa 
stanovuje, že minimálne informácie, ktoré 
už zhromaždili orgány verejného sektoru a 
ktoré sú už k dispozícii v elektronickej 
podobe v súlade s vnútroštátnymi 
iniciatívami, ako aj podľa právnych 
predpisov Únie (napr. smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES 
zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje 
Infraštruktúra pre priestorové informácie v 
Európskom spoločenstve (INSPIRE)37), by 
sa mali sprístupniť, napríklad 
prostredníctvom hypertextového odkazu, 
jedinému informačnému miestu, s cieľom 
umožniť koordinovaný prístup 
k informáciám o fyzických infraštruktúrach 
pre poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí a zároveň zaistiť 
bezpečnosť a integritu takýchto informácií. 
Takýmto poskytovaním informácií by 
nemali byť dotknuté požiadavky 
na transparentnosť, ktoré sa už vzťahujú na 
opakované použitie informácií verejného 
sektora podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. 
novembra 2003 o opakovanom použití 
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informácií verejného sektora38. Ak 
dostupné informácie nezabezpečujú 
verejnému sektoru náležité znalosti 
existujúcich fyzických infraštruktúr 
v konkrétnej oblasti alebo určitého typu, 
prevádzkovatelia sietí by na vyžiadanie 
mali sprístupniť informácie jedinému 
informačnému miestu.

informácií verejného sektora38. Ak 
dostupné informácie nezabezpečujú 
verejnému sektoru náležité znalosti 
existujúcich fyzických infraštruktúr 
v konkrétnej oblasti alebo určitého typu, 
prevádzkovatelia sietí by na vyžiadanie 
mali sprístupniť informácie jedinému 
informačnému miestu.

__________________ __________________
37 Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1. 37 Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.
38 Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90. 38 Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Dosiahnutie cieľov Digitálnej agendy 
si vyžaduje, aby sa rozširovanie 
infraštruktúry dostalo blízko miesta 
konečných užívateľov s plným 
dodržiavaním zásady proporcionality 
týkajúcej sa akéhokoľvek obmedzenia, 
ktoré zakladá právo na majetok so 
zreteľom na všeobecný sledovaný záujem. 
Existencia vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí až ku 
konečnému užívateľovi by sa mala uľahčiť 
a súčasne by sa mala zabezpečiť 
technologická neutralita najmä fyzickou 
infraštruktúrou pripravenou pre vysokú 
rýchlosť v budovách. Vzhľadom na 
skutočnosť, že zaistenie malých 
káblovodov počas výstavby budovy má len 
obmedzené prírastkové náklady, zatiaľ čo 
dodatočné vybavenie budov 
vysokorýchlostnou infraštruktúrou môže 
predstavovať značnú časť nákladov na 
zavádzanie vysokorýchlostnej siete, mali 
by sa všetky nové alebo celkovo 

(26) Dosiahnutie cieľov Digitálnej agendy 
si vyžaduje, aby sa rozširovanie 
infraštruktúry dostalo blízko miesta 
konečných užívateľov s plným 
dodržiavaním zásady proporcionality 
týkajúcej sa akéhokoľvek obmedzenia, 
ktoré zakladá právo na majetok so 
zreteľom na všeobecný sledovaný záujem. 
Existencia vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí až ku 
konečnému užívateľovi by sa mala uľahčiť 
a súčasne by sa mala zabezpečiť 
technologická neutralita najmä fyzickou 
infraštruktúrou pripravenou pre vysokú 
rýchlosť v budovách. Vzhľadom na 
skutočnosť, že zaistenie malých 
káblovodov počas výstavby budovy má len 
obmedzené prírastkové náklady, zatiaľ čo 
dodatočné vybavenie budov 
vysokorýchlostnou infraštruktúrou môže 
predstavovať značnú časť nákladov na 
zavádzanie vysokorýchlostnej siete, môžu
sa všetky nové alebo celkovo renovované 
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renovované budovy vybaviť 
infraštruktúrou, ktoré umožní napojenie 
konečných užívateľov na vysokorýchlostné 
siete. S cieľom rozširovať 
vysokorýchlostné elektronické 
komunikačné siete mali by sa okrem toho 
nové viacbytové domy, ako aj viacbytové 
domy, ktoré prechádzajú rozsiahlou 
rekonštrukciou, vybaviť prístupovým alebo 
sústreďovacím bodom, cez ktorý môže mať 
poskytovateľ prístup k sieti v budove. 
V praxi by to znamenalo, že by investori 
výstavby mali počítať s tým, aby prázdne 
káblovody boli zaistené z každého bytu do 
sústreďovacieho bodu nachádzajúceho sa 
v budove alebo mimo nej. Môžu to byť 
prípady jednotlivých bytov alebo kategórií 
rozsiahlych rekonštrukcií v odľahlých 
oblastiach, pri ktorých sa posudzuje 
perspektíva vysokorýchlostného spojenia 
na základe objektívnych dôvodov a ktoré 
sú príliš vzdialené na to, aby 
opodstatňovali dodatočné náklady na 
zavedenie fyzických infraštruktúr 
pripravených pre vysoké rýchlosti 
v budovách a/alebo sústreďovacieho bodu.

budovy vybaviť infraštruktúrou, ktoré 
umožní napojenie konečných užívateľov na 
vysokorýchlostné siete. S cieľom 
rozširovať vysokorýchlostné elektronické 
komunikačné siete môžu sa okrem toho 
nové viacbytové domy, ako aj viacbytové 
domy, ktoré prechádzajú rozsiahlou 
rekonštrukciou, vybaviť prístupovým alebo 
sústreďovacím bodom, cez ktorý môže mať 
poskytovateľ prístup k sieti v budove. 
V praxi by to znamenalo, že by investori 
výstavby mali počítať s tým, aby prázdne 
káblovody boli zaistené z každého bytu do 
sústreďovacieho bodu nachádzajúceho sa 
v budove alebo mimo nej. Môžu to byť 
prípady jednotlivých bytov alebo kategórií 
rozsiahlych rekonštrukcií v odľahlých 
oblastiach, pri ktorých sa posudzuje 
perspektíva vysokorýchlostného spojenia 
na základe objektívnych dôvodov a ktoré 
sú príliš vzdialené na to, aby 
opodstatňovali dodatočné náklady na 
zavedenie fyzických infraštruktúr 
pripravených pre vysoké rýchlosti 
v budovách a/alebo sústreďovacieho bodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Bez toho, aby boli úlohy stanovené 
v regulačnom rámci Únie pre elektronické 
komunikácie zverené národným 
regulačným orgánom, ak členské štáty 
neuskutočnia osobitné menovanie s cieľom 
zabezpečiť nesporné rozhodnutia o riešení 
sporov, funkcie stanovené v tomto 
nariadení by sa mali uložiť orgánom, ktoré 
plnia úlohy uvedené v článku 20 smernice 

(29) Bez toho, aby boli úlohy stanovené 
v regulačnom rámci Únie pre elektronické 
komunikácie zverené národným 
regulačným orgánom, ak členské štáty 
neuskutočnia osobitné menovanie s cieľom 
zabezpečiť nesporné rozhodnutia o riešení 
sporov, funkcie stanovené v tejto smernici
by sa mali uložiť orgánom, ktoré plnia 
úlohy uvedené v článku 20 smernice 
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2002/21/ES, s prihliadnutím na dostupné 
odborné znalosti a záruky nezávislosti 
a nestrannosti. Ale v súlade so zásadou 
subsidiarity by týmto nariadením nemala 
byť dotknutá možnosť členských štátov 
prideliť regulačné úlohy stanovené týmto 
nariadením orgánom, ktoré sa lepšie hodia 
na ich plnenie, v súlade s vnútroštátnym 
ústavným systémom prideľovania 
kompetencií a právomocí a požiadavkami 
stanovenými v tomto nariadení.

2002/21/ES, s prihliadnutím na dostupné 
odborné znalosti a záruky nezávislosti 
a nestrannosti. Ale v súlade so zásadou 
subsidiarity by týmto nariadením nemala 
byť dotknutá možnosť členských štátov 
prideliť regulačné úlohy stanovené týmto 
nariadením orgánom, ktoré sa lepšie hodia 
na ich plnenie, v súlade s vnútroštátnym 
ústavným systémom prideľovania 
kompetencií a právomocí a požiadavkami 
stanovenými v tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Aby sa zabezpečila efektívnosť 
informačných miest stanovených v tomto 
nariadení, členský štát, ktorý sa rozhodne 
menovať iné orgány než národný regulačný 
orgán na plnenie úloh uvedených v článku
20 smernice 2002/21/ES, by mal 
zabezpečiť zodpovedajúce finančné 
prostriedky, ako aj sprístupnenie všetkých 
príslušných informácií týkajúcich sa 
konkrétnej oblasti na takomto 
informačnom mieste na optimálnej úrovni 
zoskupenia, kde možno zaistiť cenné 
účinky s ohľadom na uložené úlohy 
(napríklad kataster nehnuteľností). V tomto 
ohľade môžu členské štáty zvážiť prípadnú 
synergiu a úspory z rozsahu s jediným 
kontaktným miestom v zmysle článku 6 
smernice 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu 
(smernica o službách) s cieľom opierať sa 
o existujúcu infraštruktúru 
a maximalizovať prínosy pre konečných 
užívateľov.

(31) Aby sa zabezpečila efektívnosť 
informačných miest stanovených v tejto 
smernici, členský štát, ktorý sa rozhodne 
menovať iné orgány než národný regulačný 
orgán na plnenie úloh uvedených v článku 
20 smernice 2002/21/ES, by mal 
zabezpečiť zodpovedajúce finančné 
prostriedky, ako aj sprístupnenie všetkých 
príslušných informácií týkajúcich sa 
konkrétnej oblasti na takomto 
informačnom mieste na optimálnej úrovni 
zoskupenia, kde možno zaistiť cenné 
účinky s ohľadom na uložené úlohy 
(napríklad kataster nehnuteľností). V tomto 
ohľade môžu členské štáty zvážiť prípadnú 
synergiu a úspory z rozsahu s jediným 
kontaktným miestom v zmysle článku 6 
smernice 2006/123/ES z 12. decembra 
2006 o službách na vnútornom trhu 
(smernica o službách) s cieľom opierať sa 
o existujúcu infraštruktúru 
a maximalizovať prínosy pre konečných 
užívateľov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V tomto nariadení sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady 
uznané najmä Chartou základných práv 
Európskej únie a predovšetkým práva na 
súkromie a ochranu obchodného tajomstva, 
slobodu podnikania, práva na majetok 
a práva na účinný opravný prostriedok. 
Toto nariadenia musia členské štáty 
uplatňovať v súlade s uvedenými právami 
a zásadami.

(33) V tejto smernici sa rešpektujú 
základné práva a dodržiavajú zásady 
uznané najmä Chartou základných práv 
Európskej únie a predovšetkým práva na 
súkromie a ochranu obchodného tajomstva, 
slobodu podnikania, práva na majetok 
a práva na účinný opravný prostriedok. 
Túto smernicu musia členské štáty 
uplatňovať v súlade s uvedenými právami 
a zásadami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť a 
motivovať rozširovanie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí podporou spoločného 
používania existujúcej fyzickej 
infraštruktúry a umožnením 
efektívnejšieho zavádzania novej fyzickej 
infraštruktúry, aby sa takéto siete mohli 
rozšíriť pri vynaložení nižších nákladov.

1. Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť a 
motivovať zavádzanie a rozširovanie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí podporou bezpečného 
a chráneného spoločného používania 
existujúcej a budúcej fyzickej 
infraštruktúry v snahe zabezpečiť 
efektívne využívanie zdrojov, aby sa takéto 
siete mohli rozšíriť pri vynaložení nižších 
nákladov.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť a 
motivovať rozširovanie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí podporou spoločného 
používania existujúcej fyzickej 
infraštruktúry a umožnením 
efektívnejšieho zavádzania novej fyzickej 
infraštruktúry, aby sa takéto siete mohli 
rozšíriť pri vynaložení nižších nákladov.

1. Cieľom tejto smernice je uľahčiť a 
motivovať rozširovanie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí podporou spoločného 
používania existujúcej fyzickej 
infraštruktúry a umožnením 
efektívnejšieho zavádzania novej fyzickej 
infraštruktúry, aby sa takéto siete mohli 
rozšíriť pri vynaložení nižších nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Nariadenie sa vzťahuje na stavebné 
práce a fyzickú infraštruktúru, ako je to 
vymedzené v článku 2.

2. Smernica sa vzťahuje na stavebné práce 
a fyzickú infraštruktúru, ako je to 
vymedzené v článku 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva 
členských štátov na zachovanie alebo 
zavedenie opatrení v súlade s právnymi 
predpismi Únie, ktoré obsahujú 
podrobnejšie ustanovenia, než sú stanovené 
v tomto nariadení.

3. Touto smernicou nie sú dotknuté práva 
členských štátov na zachovanie alebo 
zavedenie opatrení v súlade s právnymi 
predpismi Únie, ktoré obsahujú 
podrobnejšie ustanovenia, než sú stanovené 
v tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté smernice 2002/21/ES, 
2002/20/ES, 2002/19/ES, 2002/22/ES a 
2002/77/ES.

Netýka sa slovenskej verzie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje 
vymedzenie pojmov uvedené
v smerniciach 2002/21/ES, 2002/20/ES, 
2002/19/ES, 2002/22/ES and 2002/77/ES.

Na účely tejto smernice sa uplatňuje 
vymedzenie pojmov uvedené 
v smerniciach 2002/21/ES, 2002/20/ES, 
2002/19/ES, 2002/22/ES and 2002/77/ES.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 72
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „prevádzkovateľ siete“ znamená 
poskytovateľa elektronických 
komunikačných sietí, ako aj podnik, ktorý 
poskytuje fyzickú infraštruktúru určenú 
na poskytovanie: služieb výroby, dopravy 
alebo distribúcie plynu a elektriny vrátane 
verejného osvetlenia, vykurovania, vody, 
ako aj odpadových vôd a splaškov, 
dopravných služieb vrátane železničnej a 
cestnej dopravy, prístavov, letísk;

(1) „prevádzkovateľ siete“ znamená 
poskytovateľa elektronických 
komunikačných sietí, ako aj podnik, ktorý 
poskytuje fyzickú infraštruktúru určenú 
na poskytovanie: služieb výroby, dopravy 
alebo distribúcie plynu a elektriny vrátane 
verejného osvetlenia, vykurovania, 
dopravných služieb vrátane železničnej a 
cestnej dopravy;

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzený rozsah s výnimkou hlavnej infraštruktúry s väčšími bezpečnostnými a 
spoločenskými dôsledkami znamená, že smernica sa namiesto toho môže zamerať na 
infraštruktúru, ktorá je relevantná pre zavádzanie optiky.

Pozmeňujúci návrh 73
Peter Simon

Návrh nariadenia
Článok 2 – pododsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „prevádzkovateľ siete“ znamená 
poskytovateľa elektronických 
komunikačných sietí, ako aj podnik, ktorý 
poskytuje fyzickú infraštruktúru určenú 
na poskytovanie: služieb výroby, dopravy 
alebo distribúcie plynu a elektriny vrátane 
verejného osvetlenia, vykurovania, vody, 
ako aj odpadových vôd a splaškov, 
dopravných služieb vrátane železničnej a 
cestnej dopravy, prístavov, letísk;

(1) „prevádzkovateľ siete“ znamená 
poskytovateľa elektronických 
komunikačných sietí, ako aj podnik, ktorý 
poskytuje fyzickú infraštruktúru určenú 
na poskytovanie: služieb výroby, dopravy 
alebo distribúcie plynu alebo elektriny 
vrátane verejného osvetlenia alebo
dopravných služieb vrátane železničnej a 
cestnej dopravy, prístavov, letísk;
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Or. de

Odôvodnenie

Zásah do infraštruktúry na dodávku vody (vrátane čistenia a likvidácie odpadových vôd a 
splaškov) môže potenciálne ohroziť verejné zdravie. Tieto oblasti by preto mali byť vylúčené z 
rozsahu pôsobnosti týchto ustanovení. Mali by sa vylúčiť aj siete vykurovania, pretože by 
nebolo možné zabezpečiť potrebnú hydroizoláciu na vstupných a výstupných bodoch, ktoré by 
sa museli vytvoriť pre prvky vysokorýchlostných sietí.

Pozmeňujúci návrh 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „prevádzkovateľ siete“ znamená 
poskytovateľa elektronických 
komunikačných sietí, ako aj podnik, ktorý 
poskytuje fyzickú infraštruktúru určenú 
na poskytovanie: služieb výroby, dopravy 
alebo distribúcie plynu a elektriny vrátane 
verejného osvetlenia, vykurovania, vody, 
ako aj odpadových vôd a splaškov, 
dopravných služieb vrátane železničnej a 
cestnej dopravy, prístavov, letísk;

(1) „prevádzkovateľ siete“ znamená 
poskytovateľa elektronických 
komunikačných sietí, ako aj podnik, ktorý 
poskytuje fyzickú infraštruktúru určenú 
na poskytovanie: služieb výroby, dopravy 
alebo distribúcie plynu alebo elektriny 
vrátane verejného osvetlenia alebo
dopravných služieb vrátane železničnej a 
cestnej dopravy, prístavov, letísk;

Or. de

Odôvodnenie

Z technických, právnych a zdravotných dôvodov nie je vhodné zahrnúť všetku fyzickú 
infraštruktúru.

Pozmeňujúci návrh 75
Peter Simon

Návrh nariadenia
Článok 2 – pododsek 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „fyzická infraštruktúra“ znamená (2) „fyzická infraštruktúra“ znamená 



AM\1005010SK.doc 41/102 PE519.832v01-00

SK

akýkoľvek prvok siete, ktorý nie je 
aktívny, ako sú trubky, stožiare, 
káblovody, kontrolné komory, vstupné 
šachty, rozvodné skrine, budovy alebo 
vstupy do budov, inštalácie antén, veže, 
stĺpy a príslušné zariadenia;

akýkoľvek prvok siete, ktorý nie je 
aktívny, ako sú trubky, stožiare, 
káblovody, kontrolné komory, vstupné 
šachty, rozvodné skrine, budovy alebo 
vstupy do budov, inštalácie antén, veže, 
stĺpy a príslušné zariadenia, s výnimkou 
potrubia na dodávku vody (vrátane 
čistenia a likvidácie odpadových vôd a 
splaškov) a na vykurovanie;

Or. de

Odôvodnenie

Zásah do infraštruktúry na dodávku vody (vrátane čistenia a likvidácie odpadových vôd a 
splaškov) môže potenciálne ohroziť verejné zdravie. Tieto oblasti by preto mali byť vylúčené z 
rozsahu pôsobnosti týchto ustanovení. Mali by sa vylúčiť aj siete vykurovania, pretože by 
nebolo možné zabezpečiť potrebnú hydroizoláciu na vstupných a výstupných bodoch, ktoré by 
sa museli vytvoriť pre prvky vysokorýchlostných sietí.

Pozmeňujúci návrh 76
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2 a) „prevádzkovateľ verejnoprospešných 
služieb“ je podnik, ktorý zabezpečuje 
fyzickú infraštruktúru zameranú na 
poskytovanie: služieb výroby, dopravy 
alebo distribúcie elektriny vrátane 
verejného osvetlenia, vykurovania, vody 
okrem pitnej vody, ale vrátane 
odpadových vôd a splaškov, dopravných 
služieb vrátane železničnej a cestnej 
dopravy, prístavov a letísk;

Or. en

Odôvodnenie

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
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not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Pozmeňujúci návrh 77
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 2 – pododsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „vysokorýchlostná elektronická 
komunikačná sieť" znamená elektronickú 
komunikačnú sieť, ktorá je schopná zaistiť 
služby prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu o rýchlosti najmenej 30 Mb/s;

(3) „vysokorýchlostná elektronická 
komunikačná sieť" znamená elektronickú 
komunikačnú sieť, ktorá je schopná zaistiť 
služby prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu o rýchlosti 100 Mb/s a 1 Gb/s a 
viac, ak je to možné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 2 – pododsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „vysokorýchlostná elektronická 
komunikačná sieť" znamená elektronickú 
komunikačnú sieť, ktorá je schopná zaistiť 
služby prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu o rýchlosti najmenej 30 Mb/s;

(3) „vysokorýchlostná elektronická 
komunikačná sieť" znamená elektronickú 
komunikačnú sieť, ktorá je schopná zaistiť 
služby prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu o rýchlosti 100 Mb/s a 1 Gb/s a 
viac, ak je to možné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Marita Ulvskog
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) „otvorené siete“ sú siete, kde sú 
poskytovatelia služieb a vlastníci sietí 
oddelení a kde majú poskytovatelia služieb 
prístup k retailovým zákazníkom 
prostredníctvo siete za nediskriminačných 
podmienok;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 80
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý prevádzkovateľ siete má právo 
poskytovať prístup k svojej fyzickej 
infraštruktúre s ohľadom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

1. Každý prevádzkovateľ siete má právo 
poskytovať prístup k svojej fyzickej 
infraštruktúre s ohľadom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí, a naopak, 
prevádzkovatelia elektronických 
komunikačných sietí majú právo 
poskytovať prístup k svojej fyzickej 
infraštruktúre s ohľadom na zavádzanie 
iných sietí.

Or. en

Odôvodnenie

The proposed regulation open up various networks to electronic communications network 
provider, with the aim of facilitating the deployment of broadband communication networks. 
This amendment aims at introducing more reciprocity in the text, also giving the possible for 
other network operators to take advantage of the construction works started by a 
telecommunication operator. This amendment is in line with the recital 11, which reads 
“[…]this Regulation should be applicable not only to electronic communications network 
providers but to any owner or holder of rights to use extensive and ubiquitous physical 
infrastructures […]”.
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Pozmeňujúci návrh 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Každý prevádzkovateľ siete má právo 
poskytovať prístup k svojej fyzickej 
infraštruktúre s ohľadom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

(1) Každý prevádzkovateľ siete má právo 
poskytovať prístup k svojej fyzickej 
infraštruktúre s ohľadom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí za predpokladu, že 
toto zavádzanie bolo schválené vlastníkmi 
a príslušnými orgánmi.

Or. de

Odôvodnenie

Prevádzkovatelia nevlastnia všetky siete, ktoré spravujú. Obe strany by mali mať právo na 
konzultáciu o prípadnom začlenení komunikačných sietí.

Pozmeňujúci návrh 82
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý prevádzkovateľ siete má právo 
poskytovať prístup k svojej fyzickej 
infraštruktúre s ohľadom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

1. Každý prevádzkovateľ siete má právo 
poskytovať prístup k svojej fyzickej 
infraštruktúre s ohľadom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí a zároveň zaistiť 
ochranu a bezpečnosť siete.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 83
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe konkrétnej písomnej žiadosti 
podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ siete povinný vyhovieť 
všetkým odôvodneným žiadostiam 
o prístup na svoju fyzickú infraštruktúru za 
spravodlivých podmienok vrátane ceny, so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

2. Na základe konkrétnej písomnej žiadosti 
podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ siete povinný vyhovieť 
všetkým odôvodneným žiadostiam 
o prístup na svoju fyzickú infraštruktúru za 
spravodlivých podmienok vrátane ceny, so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Povinnosť 
prevádzkovateľov sietí vyhovieť všetkým 
odôvodneným žiadostiam o prístup za 
spravodlivých podmienok by sa mala 
uplatňovať bez toho, aby tým bola 
dotknutá ich povinnosť dodržiavať 
pravidlá Únie o štátnej pomoci v prípade 
financovania alebo zaručenia investícií do 
infraštruktúry zo strany vlády.

Or. en

Odôvodnenie

Žiadatelia o prístup, ktorí plánujú zaviesť elektronické komunikačné siete, by nemali byť 
oprávnení využívať akúkoľvek formu štátnej podpory, ktorá bola určená na iný účel. Išlo by o 
protiprávne zneužitie štátnych zdrojov v rozpore s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, keďže 
spoločnosti dostávajúce štátnu podporu majú podľa pravidiel o štátnej pomoci právne 
obmedzenia, a to neposkytovať krížové dotácie na činnosť tretích strán.

Pozmeňujúci návrh 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na základe konkrétnej písomnej (2) Na základe konkrétnej písomnej 
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žiadosti podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ siete povinný vyhovieť 
všetkým odôvodneným žiadostiam
o prístup na svoju fyzickú infraštruktúru za 
spravodlivých podmienok vrátane ceny, so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

žiadosti podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ siete povinný zvážiť 
odôvodnené žiadosti o prístup na svoju 
fyzickú infraštruktúru so zreteľom na 
zavádzanie prvkov vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí, a mal 
by stanoviť podmienky pre spoločné 
využívanie svojej fyzickej infraštruktúry.

Or. de

Odôvodnenie

Zavedenie povinnosti vyhovieť všetkým odôvodneným žiadostiam by predstavovalo 
neoprávnený zásah do práv vlastníkov infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 85
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe konkrétnej písomnej žiadosti 
podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ siete povinný vyhovieť 
všetkým odôvodneným žiadostiam 
o prístup na svoju fyzickú infraštruktúru za 
spravodlivých podmienok vrátane ceny, so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

2. Na základe konkrétnej písomnej žiadosti 
podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ siete povinný vyhovieť 
všetkým odôvodneným žiadostiam 
o prístup na svoju fyzickú infraštruktúru za 
spravodlivých podmienok vrátane ceny a 
za podmienky, že v súvislosti s 
bezpečnosťou a ochranou siete nevzniknú 
žiadne problémy, a so zohľadnením zásady 
reciprocity, so zreteľom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 86
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe konkrétnej písomnej žiadosti 
podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ siete povinný vyhovieť 
všetkým odôvodneným žiadostiam 
o prístup na svoju fyzickú infraštruktúru za 
spravodlivých podmienok vrátane ceny, so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. 

2. Na základe konkrétnej písomnej žiadosti 
podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ siete vzhľadom na 
dostupnosť kapacity siete povinný 
vyhovieť všetkým odôvodneným 
žiadostiam o prístup na svoju fyzickú 
infraštruktúru za spravodlivých podmienok 
vrátane ceny, so zreteľom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 87
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe konkrétnej písomnej žiadosti 
podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ siete povinný vyhovieť 
všetkým odôvodneným žiadostiam 
o prístup na svoju fyzickú infraštruktúru za 
spravodlivých podmienok vrátane ceny, so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

2. Na základe konkrétnej písomnej žiadosti 
podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ verejnoprospešných 
služieb povinný vyhovieť všetkým 
odôvodneným žiadostiam o prístup na 
svoju fyzickú infraštruktúru za 
spravodlivých podmienok vrátane ceny, so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje, že článok 3 sa zameriava na poskytovanie prístupu k 
verejnoprospešnej sieťovej infraštruktúre. Prístup k telekomunikačnej infraštruktúre sa riadi 
rámcovou smernicou o elektronických komunikáciách 2009/140/ES.
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Pozmeňujúci návrh 88
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 
právo vlastníkov pozemkov a vlastníkov 
súkromných nehnuteľností rozhodovať o 
správe a riadení aktív. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1– úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Každé odmietnutie prístupu musí byť 
založené na objektívnych kritériách, ktoré 
sa môžu týkať najmä:

3. Každé odmietnutie prístupu musí byť 
založené na objektívnych kritériách, 
napríklad

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a a) aspektov bezpečnosti a verejného  
zdravia;

Or. en
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Odôvodnenie

Napr. infraštruktúra pre plyn a pitnú vodu je nevhodná z hľadiska bezpečnosti a verejného 
zdravia.

Pozmeňujúci návrh 91
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a b) bezpečnosti najdôležitejšej 
vnútroštátnej infraštruktúry;

Or. en

Odôvodnenie

Napr. letísk alebo železníc.

Pozmeňujúci návrh 92
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dostupnosti priestoru pre zavedenie 
prvkov uvedených v bode a);

b) dostupnosti kapacity sietí pre zavedenie 
prvkov uvedených v bode a);

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 93
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dostupnosti priestoru pre zavedenie 
prvkov uvedených v bode a);

b) súčasnej a budúcej dostupnosti 
priestoru pre zavedenie prvkov uvedených 
v bode a);

Or. en

Odôvodnenie

Pri posudzovaní dostupnosti priestoru na zavedenie elektronických komunikačných sietí by 
prevádzkovateľom sietí malo byť umožnené zohľadniť svoje vlastné budúce potreby.

Pozmeňujúci návrh 94
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) integrity a bezpečnosti ktorejkoľvek už 
zavedenej siete;

c) integrity, ochrany a bezpečnosti 
ktorejkoľvek už zavedenej siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Norbert Glante, Peter Simon

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) rizika závažného rušenia plánovaných 
elektronických komunikačných služieb 
poskytovaním iných služieb na tej istej 
fyzickej infraštruktúre;

d) rizika jasného rušenia plánovaných 
elektronických komunikačných služieb 
poskytovaním iných služieb na tej istej 
fyzickej infraštruktúre;

Or. de
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Odôvodnenie

Existujúce znenie je príliš nejasné.

Pozmeňujúci návrh 96
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) dostupnosti alternatívnych prostriedkov 
veľkoobchodného predaja prístupu 
k fyzickej sieťovej infraštruktúre 
poskytovaného prevádzkovateľom siete 
a vhodného pre zaistenie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

e) dostupnosti alebo plánovanej 
dostupnosti alternatívnych prostriedkov 
veľkoobchodného predaja prístupu 
k fyzickej sieťovej infraštruktúre 
poskytovaného prevádzkovateľom siete 
a vhodného pre zaistenie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí v súlade so 
zverejnenými plánmi zavádzania.

Or. en

Odôvodnenie

Text by mal zohľadniť aj plánovanú dostupnosť, pokiaľ sa zavádza v primeranej lehote. 

Pozmeňujúci návrh 97
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) dostupnosti alternatívnych prostriedkov 
veľkoobchodného predaja prístupu 
k fyzickej sieťovej infraštruktúre 
poskytovaného prevádzkovateľom siete
a vhodného pre zaistenie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

e) dostupnosti alternatívnych prostriedkov 
veľkoobchodného predaja prístupu 
k fyzickej sieťovej infraštruktúre 
poskytovaného prevádzkovateľom 
verejnoprospešných služieb a vhodného 
pre zaistenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje, že článok 3 sa zameriava na poskytovanie prístupu k 
verejnoprospešnej sieťovej infraštruktúre. Prístup k telekomunikačnej infraštruktúre sa riadi 
rámcovou smernicou o elektronických komunikáciách 2009/140/ES.

Pozmeňujúci návrh 98
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e a) vysokého rizika pre fyzickú 
bezpečnosť pracovníkov, ktorí majú 
prístup k infraštruktúre, ktoré je iné ako 
riziko, na ktoré boli pôvodne vyškolení;

Or. en

Odôvodnenie

Prístup pracovníkov, ktorí nie sú oboznámení s postupmi týkajúcimi sa bezpečnosti elektriny, 
ku komponentom a zariadeniam elektrických rozvodných sietí zvýši riziko incidentov a nehôd. 
Práca na elektrických sieťach si vyžaduje osobitnú prípravu, zručnosti, pravidlá, manuály, 
zdravotné požiadavky a potrebu dodržiavať prísne bezpečnostné a environmentálne normy. V 
prípade niektorých špecifických zariadení môžu prevádzkovatelia sietí dospieť k záveru, že 
povolenie na prácu v ich sieťach udelené tretej strane predstavuje príliš veľké 
nebezpečenstvo.

Pozmeňujúci návrh 99
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e b) úmerného využitia dostupných 
priestorov, tak aby si prevádzkovateľ siete, 
ktorý vlastní fyzickú infraštruktúru, 
mohol vyhradiť priestor pre vlastné 
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budúce investície.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e c) existencie plánovanej dostupnosti 
alternatívnych prostriedkov 
veľkoobchodnej siete pre prístup k 
fyzickej infraštruktúre v prípade 
národných plánov zavádzania 
Európskeho systému riadenia železničnej 
dopravy;

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu sa musí zohľadniť existencia národných plánov pre zavádzanie Európskeho systému 
riadenia železničnej dopravy v odvetví železníc.

Pozmeňujúci návrh 101
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e d) podmienok, za ktorých by udelenie 
prístupu k systémom podzemnej dopravy 
mohlo viesť k narušeniu dlhodobých
investícií a modernizácie, a/alebo k 
narušeniu dopravy, čo by malo neúmerný 
vplyv na hospodárstvo;

Or. en



PE519.832v01-00 54/102 AM\1005010SK.doc

SK

Odôvodnenie

Je dôležité, aby mestá so zavedenými systémami podzemnej dopravy mali jasné právo 
rozhodovať o možnosti alebo nemožnosti prístupu. Znenie v článku 3 by malo zahŕňať 
ustanovenie, ktoré umožňuje zamietnuť prístup k infraštruktúre nevyhnutnej pre každodenný 
život v mestách, ak by takýto prístup mohol viesť k narušeniu a negatívnemu hospodárskemu
vplyvu.

Pozmeňujúci návrh 102
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – bod e e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e e) existencie exkluzívnych zmluvných 
dohôd medzi prevádzkovateľmi sietí a ich 
zákazníkmi;

Or. en

Odôvodnenie

Zmluvné dohody medzi prevádzkovateľmi sietí a ich zákazníkmi by sa mohli doplniť, ak by 
boli uzatvorené exkluzívne. Napríklad strediská na spracovanie údajov z bezpečnostných 
dôvodov často požadujú exkluzivitu.

Pozmeňujúci návrh 103
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovateľ siete uvedie dôvody 
každého zamietnutia do jedného mesiaca
od podania písomnej žiadosti o prístup.

Prevádzkovateľ siete uvedie dôvody 
každého zamietnutia do šiestich mesiacov
od podania písomnej žiadosti o prístup.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 104
Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prevádzkovateľ siete uvedie dôvody 
každého zamietnutia do jedného mesiaca
od podania písomnej žiadosti o prístup.

Prevádzkovateľ siete uvedie dôvody 
každého zamietnutia do troch mesiacov od 
podania písomnej žiadosti o prístup.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prevádzkovateľ siete uvedie dôvody 
každého zamietnutia do jedného mesiaca 
od podania písomnej žiadosti o prístup.

Prevádzkovateľ verejnoprospešných 
služieb uvedie dôvody každého 
zamietnutia do jedného mesiaca od podania 
písomnej žiadosti o prístup.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje, že článok 3 sa zameriava na poskytovanie prístupu k 
verejnoprospešnej sieťovej infraštruktúre. Prístup k telekomunikačnej infraštruktúre sa riadi 
rámcovou smernicou o elektronických komunikáciách 2009/140/ES.

Pozmeňujúci návrh 106
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Záväzné rozhodnutie o riešení sporu 5. Záväzné rozhodnutie o riešení sporu 
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začatého podľa odseku 4, vrátane 
stanovenia spravodlivých podmienok 
a prípadne cien, vnútroštátny orgán pre 
riešenie sporov uvedený v odseku 4 vydá 
s plným zohľadnením zásady 
proporcionality v čo najkratšom čase 
a v každom prípade do štyroch mesiacov 
bez toho, že by bola dotknutá možnosť 
ktorejkoľvek strany predložiť tento prípad 
súdu. V každej cene stanovenej orgánom 
pre riešenie sporov sa zohľadní vplyv 
požadovaného prístupu na obchodný plán, 
ktorý podporuje investície vynaložené 
prevádzkovateľom siete, pre ktorého sa 
žiada prístup, najmä v prípade nedávno 
vybudovaných infraštruktúr používaných 
na poskytovanie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných služieb.

začatého podľa odseku 4, vrátane 
stanovenia spravodlivých podmienok 
a prípadne cien, vnútroštátny orgán pre 
riešenie sporov uvedený v odseku 4 vydá 
s plným zohľadnením zásady 
proporcionality v čo najkratšom čase 
a v každom prípade do štyroch mesiacov 
bez toho, že by bola dotknutá možnosť 
ktorejkoľvek strany predložiť tento prípad 
súdu. V každej cene stanovenej orgánom 
pre riešenie sporov, v právnych predpisoch 
o štátnej pomoci, konečnom vyhlásení o 
vnútroštátnej infraštruktúre, dohode o 
financovaní infraštruktúry v členskom 
štáte a zmluve o záväzkoch vyplývajúcich 
zo služby vo verejnom záujme sa zohľadní 
vplyv požadovaného prístupu na obchodný 
plán, ktorý podporuje investície 
vynaložené prevádzkovateľom siete, pre 
ktorého sa žiada prístup, najmä v prípade 
nedávno vybudovaných infraštruktúr 
používaných na poskytovanie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných služieb. Vnútroštátny 
orgán na riešenie sporov musí vo svojich 
rozhodnutiach zohľadniť aj ekonomickú 
životaschopnosť týchto investícií na 
základe akéhokoľvek časového 
harmonogramu pre návratnosť investícií, 
všetky vplyvy prístupu na kapacitu a 
výkon, všetky vplyvy prístupu na 
hospodársku súťaž na maloobchodnej 
úrovni, všetky odpisy aktív siete v čase 
žiadosti o prístup a každú možnosť 
poskytovanú uchádzačovi o prístup s 
cieľom spoločného zavádzania.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je, aby odrážal text uvedený v odôvodnení 16: orgán na riešenie sporov 
musí vo svojich rozhodnutiach zohľadniť rôzne aspekty, ktoré môžu mať vplyv na stanovenie 
spravodlivých podmienok a cien.
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Pozmeňujúci návrh 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Záväzné rozhodnutie o riešení sporu 
začatého podľa odseku 4, vrátane 
stanovenia spravodlivých podmienok 
a prípadne cien, vnútroštátny orgán pre 
riešenie sporov uvedený v odseku 4 vydá 
s plným zohľadnením zásady 
proporcionality v čo najkratšom čase 
a v každom prípade do štyroch mesiacov 
bez toho, že by bola dotknutá možnosť 
ktorejkoľvek strany predložiť tento prípad 
súdu. V každej cene stanovenej orgánom 
pre riešenie sporov sa zohľadní vplyv 
požadovaného prístupu na obchodný plán, 
ktorý podporuje investície vynaložené 
prevádzkovateľom siete, pre ktorého sa 
žiada prístup, najmä v prípade nedávno 
vybudovaných infraštruktúr používaných 
na poskytovanie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných služieb.

(5) Rozhodnutie o riešení sporu začatého 
podľa odseku 4, vrátane odporúčania
podmienok a prípadne cien, vnútroštátny 
orgán pre riešenie sporov uvedený 
v odseku 4 vydá s plným zohľadnením 
zásady proporcionality v čo najkratšom 
čase a v každom prípade do štyroch 
mesiacov bez toho, že by bola dotknutá 
možnosť ktorejkoľvek strany predložiť 
tento prípad súdu. V každej cene 
stanovenej orgánom pre riešenie sporov sa 
zohľadní vplyv požadovaného prístupu na 
obchodný plán, ktorý podporuje investície 
vynaložené prevádzkovateľom siete, pre 
ktorého sa žiada prístup, najmä v prípade 
nedávno vybudovaných infraštruktúr 
používaných na poskytovanie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 108
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Záväzné rozhodnutie o riešení sporu 
začatého podľa odseku 4, vrátane 
stanovenia spravodlivých podmienok 
a prípadne cien, vnútroštátny orgán pre 
riešenie sporov uvedený v odseku 4 vydá 
s plným zohľadnením zásady 
proporcionality v čo najkratšom čase 
a v každom prípade do štyroch mesiacov 

5. Záväzné rozhodnutie o riešení sporu 
začatého podľa odseku 4, vrátane 
stanovenia spravodlivých podmienok 
a prípadne cien, vnútroštátny orgán pre 
riešenie sporov uvedený v odseku 4 vydá 
s plným zohľadnením zásady 
proporcionality v čo najkratšom čase 
a v každom prípade do štyroch mesiacov 
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bez toho, že by bola dotknutá možnosť 
ktorejkoľvek strany predložiť tento prípad 
súdu. V každej cene stanovenej orgánom 
pre riešenie sporov sa zohľadní vplyv 
požadovaného prístupu na obchodný plán, 
ktorý podporuje investície vynaložené 
prevádzkovateľom siete, pre ktorého sa 
žiada prístup, najmä v prípade nedávno 
vybudovaných infraštruktúr používaných 
na poskytovanie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných služieb.

bez toho, že by bola dotknutá možnosť 
ktorejkoľvek strany predložiť tento prípad
súdu. V každej cene stanovenej orgánom 
pre riešenie sporov sa zohľadní vplyv 
požadovaného prístupu na obchodný plán, 
ktorý podporuje investície vynaložené 
prevádzkovateľom verejnoprospešných 
služieb, pre ktorého sa žiada prístup, najmä 
v prípade nedávno vybudovaných 
infraštruktúr používaných na poskytovanie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje, že článok 3 sa zameriava na poskytovanie prístupu k 
verejnoprospešnej sieťovej infraštruktúre. Prístup k telekomunikačnej infraštruktúre sa riadi 
rámcovou smernicou o elektronických komunikáciách 2009/140/ES.

Pozmeňujúci návrh 109
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ak je potrebné vykonať úlohy, ktoré 
súvisia so spoločným využívaním 
infraštruktúry, môže tak urobiť len 
prevádzkovateľ siete alebo strana, ktorú 
prevádzkovateľ siete poveril vykonaním 
tejto úlohy.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 110
Norbert Glante, Peter Simon

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Opatrenia týkajúce sa spoločného 
využívania infraštruktúry môže vykonať 
iba prevádzkovateľ siete, alebo sa môžu 
vykonať v jeho mene. 

Or. de

Odôvodnenie

Ide o jediný spôsob, ako zabezpečiť, že prevádzkovateľ bude môcť zaručiť fungovanie siete.

Pozmeňujúci návrh 111
Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 a. Článok 3 ods. 2 a článok 3 ods. 5 sa 
nevzťahujú na kanalizačné potrubie, 
ktoré nekontroluje človek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 
komunikačné siete má na požiadanie právo 
na prístup prostredníctvom jediného 
informačného miesta k tomuto súboru 
minimálnych informácií týkajúcich sa 
existujúcej fyzickej infraštruktúry 

S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 
komunikačné siete má na odôvodnené
požiadanie právo na prístup s cieľom 
zabezpečiť do budúcnosti lepšie 
telekomunikačné služby prostredníctvom 
jediného informačného miesta k tomuto 
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ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete: súboru minimálnych informácií týkajúcich 
sa existujúcej fyzickej infraštruktúry 
ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 
komunikačné siete má na požiadanie právo 
na prístup prostredníctvom jediného 
informačného miesta k tomuto súboru 
minimálnych informácií týkajúcich sa 
existujúcej fyzickej infraštruktúry 
ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete:

S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 
komunikačné siete má na požiadanie právo 
na prístup prostredníctvom jediného 
informačného miesta k tomuto súboru 
minimálnych informácií týkajúcich sa 
existujúcej fyzickej infraštruktúry 
ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete za 
predpokladu, že to nebude mať vplyv na 
ochranu, integritu a bezpečnosť siete:

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana a bezpečnosť by sa mali zohľadniť pri poskytovaní informácií prostredníctvom 
jediného informačného miesta. Malo by sa doplniť slovo ochrana.

Pozmeňujúci návrh 114
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 

S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 
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komunikačné siete má na požiadanie právo 
na prístup prostredníctvom jediného 
informačného miesta k tomuto súboru 
minimálnych informácií týkajúcich sa 
existujúcej fyzickej infraštruktúry 
ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete:

komunikačné siete a vypracovať plán na 
zavádzanie vysokorýchlostných 
komunikačných sietí má na požiadanie 
právo na prístup prostredníctvom jediného 
informačného miesta k tomuto súboru 
minimálnych informácií týkajúcich sa 
existujúcej fyzickej infraštruktúry 
ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete:

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 115
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1– úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 
komunikačné siete má na požiadanie právo 
na prístup prostredníctvom jediného 
informačného miesta k tomuto súboru 
minimálnych informácií týkajúcich sa 
existujúcej fyzickej infraštruktúry 
ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete:

S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 
komunikačné siete má na požiadanie právo 
na prístup prostredníctvom jediného 
informačného miesta k tomuto súboru 
minimálnych informácií týkajúcich sa 
existujúcej fyzickej infraštruktúry 
ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete za 
predpokladu, že sú dostupné v digitálnom 
formáte:

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 116
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 

S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 
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komunikačné siete má na požiadanie právo 
na prístup prostredníctvom jediného 
informačného miesta k tomuto súboru 
minimálnych informácií týkajúcich sa 
existujúcej fyzickej infraštruktúry 
ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete:

komunikačné siete má pre každú 
geografickú oblasť na požiadanie právo na 
prístup prostredníctvom jediného 
informačného miesta k tomuto súboru 
minimálnych informácií týkajúcich sa 
existujúcej fyzickej infraštruktúry 
ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 
komunikačné siete má na požiadanie právo 
na prístup prostredníctvom jediného 
informačného miesta k tomuto súboru 
minimálnych informácií týkajúcich sa 
existujúcej fyzickej infraštruktúry 
ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete:

S cieľom požiadať o prístup k fyzickej 
infraštruktúre v súlade s článkom 3, každý 
podnik oprávnený poskytovať elektronické 
komunikačné siete má na požiadanie právo 
na prístup k tomuto súboru minimálnych 
informácií týkajúcich sa existujúcej 
fyzickej infraštruktúry ktoréhokoľvek 
prevádzkovateľa siete:

Or. en

Odôvodnenie

Jediné informačné miesto povedie k zbytočným nákladom a byrokracii a k prekrývaniu 
existujúcich systémov, ktoré sú zavedené na miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 118
Norbert Glante

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) rozmery, typ a súčasné využívanie b) typ a súčasné využívanie infraštruktúry;
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infraštruktúry;

Or. de

Odôvodnenie

Pre spoločného používateľa siete na účely zavádzania širokopásmového pripojenia je táto 
informácia irelevantná a nemala by sa uvádzať.

Pozmeňujúci návrh 119
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V žiadosti sa uvedie dotknutá oblasť so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

V žiadosti sa uvedie dotknutá oblasť so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí, a podnik preto musí 
získať prístup len k údajom tejto 
konkrétnej geografickej oblasti.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 120
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Podnik, ktorý žiada o prístup, uvedie 
dotknutú oblasť so zreteľom na 
zavádzanie prvkov vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí.

Podnik, ktorý žiada o prístup, uvedie 
dotknutú oblasť podľa zavádzania prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

Or. ro



PE519.832v01-00 64/102 AM\1005010SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 121
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podnik žiadajúci o prístup je povinný 
zachovať dôvernosť všetkých informácií, 
ktoré získal na základe tohto nariadenia.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 122
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prístup k minimálnym informáciám pre 
uvedenú oblasť sa poskytne bezodkladne 
v elektronickej forme za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok. Prístup k minimálnym 
informáciám môže byť obmedzený len na 
jediné informačné miesto, keď sa to 
považuje za potrebné s ohľadom na 
bezpečnosť sietí a ich integritu alebo 
pracovné a obchodné tajomstvo.

Prístup k minimálnym informáciám pre 
uvedenú oblasť sa poskytne bezodkladne 
v elektronickej forme za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok. Prístup k minimálnym 
informáciám môže byť obmedzený len na 
jediné informačné miesto, keď sa to 
považuje za potrebné s ohľadom na 
bezpečnosť sietí a ich integritu alebo 
pracovné a obchodné tajomstvo. So 
zreteľom na zaistenie národnej 
bezpečnosti, ako aj bezpečnosti a integrity 
určitých prvkov a/alebo oblastí siete sa 
členské štáty môžu rozhodnúť oslobodiť 
určité oblasti od povinnosti poskytnúť 
súbor minimálnych informácií v 
elektronickej forme. V týchto prípadoch 
môže byť prístup k minimálnym 
informáciám obmedzený na preskúmanie 
v sídle prevádzkovateľa siete. Každé 
takéto opatrenie sa oznámi Komisii.

Or. en
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Odôvodnenie

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastructures for a Member State. 
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network 
to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.

Pozmeňujúci návrh 123
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup k minimálnym informáciám pre 
uvedenú oblasť sa poskytne bezodkladne 
v elektronickej forme za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok. Prístup k minimálnym 
informáciám môže byť obmedzený len na 
jediné informačné miesto, keď sa to 
považuje za potrebné s ohľadom na 
bezpečnosť sietí a ich integritu alebo 
pracovné a obchodné tajomstvo.

Prístup k minimálnym informáciám pre 
uvedenú oblasť sa poskytne bezodkladne 
v elektronickej forme za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok, so zárukou zachovania dôvery 
a prísne vymedzeného používania na 
účely komunikácie. Príslušný 
prevádzkovateľ siete je o takejto 
komunikácii informovaný.

Or. fr

Odôvodnenie

Na získavanie údajov pre predmetnú oblasť je potrebná práca počítačov, takže prístup k 
informáciám nemožno udeliť bezodkladne.

Pozmeňujúci návrh 124
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prístup k minimálnym informáciám pre Prístup k minimálnym informáciám pre 
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uvedenú oblasť sa poskytne bezodkladne 
v elektronickej forme za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok. Prístup k minimálnym 
informáciám môže byť obmedzený len na 
jediné informačné miesto, keď sa to 
považuje za potrebné s ohľadom na 
bezpečnosť sietí a ich integritu alebo 
pracovné a obchodné tajomstvo.

uvedenú oblasť sa poskytne bezodkladne 
v elektronickej forme za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok. Prístup k minimálnym 
informáciám môže byť obmedzený na 
jediné informačné miesto, keď sa to 
považuje za potrebné s ohľadom na 
bezpečnosť sietí a ich integritu alebo 
pracovné a obchodné tajomstvo a keď sa 
to považuje za potrebné vzhľadom na 
ochranu základných verejných a 
individuálnych záujmov v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prístup k minimálnym informáciám pre 
uvedenú oblasť sa poskytne bezodkladne 
v elektronickej forme za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok. Prístup k minimálnym 
informáciám môže byť obmedzený len na 
jediné informačné miesto, keď sa to 
považuje za potrebné s ohľadom na 
bezpečnosť sietí a ich integritu alebo 
pracovné a obchodné tajomstvo.

Prístup k minimálnym informáciám pre 
uvedenú oblasť sa poskytne bezodkladne 
v elektronickej forme za primeraných, 
nediskriminačných a plne transparentných 
podmienok. Prístup k minimálnym 
informáciám môže byť obmedzený len na 
jediné informačné miesto, keď sa to 
považuje za potrebné s ohľadom na 
bezpečnosť sietí a ich integritu alebo 
pracovné a obchodné tajomstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Jediné informačné miesto zabezpečí, aby 
prístup k minimálnym informáciám podľa 
tohto odseku bol k dispozícii do [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum:  
najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia + 12 mesiacov].

Jediné informačné miesto zabezpečí, aby 
prístup k minimálnym informáciám podľa 
tohto odseku bol k dispozícii do [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum:  
najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia + 12 mesiacov]. Tieto 
informácie, ako aj všetky nové minimálne 
informácie sa sprístupnia a aktualizujú v 
súlade s postupmi, ktoré zaručia ich 
dôvernosť a prísne vymedzenie ich 
používania na účel komunikácie.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme dlhodobého zabezpečenia kvality dostupných údajov o predmetnej oblasti je dôležité 
podpísať dohodu o zachovaní dôvernosti, aby sa zabránilo šíreniu nesprávnych alebo 
neaktuálnych informácií.

Pozmeňujúci návrh 127
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa existujúca infraštruktúra 
nepovažuje za technicky vhodnú na 
zavádzanie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí, 
členské štáty môžu udeliť výnimku z 
povinnosti stanovenú v odseku 1. Takéto 
opatrenie sa oznámi Komisii a riadne sa 
odôvodní, pričom všetky zainteresované 
strany budú mať možnosť predložiť k 
návrhu tohto opatrenia pripomienky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 128
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý subjekt verejného sektora, ktorý 
má v elektronickej forme minimálne 
informácie uvedené v odseku 1 týkajúce sa 
fyzickej infraštruktúry prevádzkovateľa 
siete z dôvodu svojich úloh, sprístupní tieto 
informácie elektronickými prostriedkami 
jedinému informačnému miestu do [Úradu 
pre publikácie: uveďte presný dátum:  
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia + 
6 mesiacov]. Každá aktualizácia týchto 
informácií a všetky nové minimálne 
informácie uvedené v odseku 1 prijaté 
subjektom verejného sektora sa sprístupnia 
jedinému informačnému miestu do jedného 
mesiaca od prijatia.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 9 ods. 3, každý subjekt verejného 
sektora, ktorý má v elektronickej forme 
minimálne informácie uvedené v odseku 1 
týkajúce sa fyzickej infraštruktúry 
prevádzkovateľa siete z dôvodu svojich 
úloh, sprístupní tieto informácie 
elektronickými prostriedkami jedinému 
informačnému miestu do [Úradu pre 
publikácie: uveďte presný dátum:  
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia + 
6 mesiacov]. Každá aktualizácia týchto 
informácií a všetky nové minimálne 
informácie uvedené v odseku 1 prijaté 
subjektom verejného sektora sa sprístupnia 
jedinému informačnému miestu do jedného 
mesiaca od prijatia. Tieto informácie, ako 
aj všetky nové minimálne informácie sa 
sprístupnia a aktualizujú v súlade s 
postupmi, ktoré zaručia ich dôvernosť a 
prísne vymedzenie ich používania na účel 
komunikácie. Príslušný prevádzkovateľ 
siete je o takejto komunikácii 
informovaný.

Or. fr

Odôvodnenie

V určitých prípadoch zohráva úlohu jediného informačného miesta samotný subjekt verejného 
sektora, takže štádium stanovené v článku 4 ods. 2 sa už neuplatňuje.  V záujme dlhodobého 
zabezpečenia kvality dostupných údajov o predmetnej oblasti sa akýkoľvek prenos alebo 
aktualizácia údajov musí vykonať za náklade podpísania dohody o zachovaní dôvernosti, aby 
sa zabránilo šíreniu nesprávnych alebo neaktuálnych informácií.

Pozmeňujúci návrh 129
Giles Chichester
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý subjekt verejného sektora, ktorý 
má v elektronickej forme minimálne 
informácie uvedené v odseku 1 týkajúce sa 
fyzickej infraštruktúry prevádzkovateľa 
siete z dôvodu svojich úloh, sprístupní tieto 
informácie elektronickými prostriedkami 
jedinému informačnému miestu do [Úradu 
pre publikácie: uveďte presný dátum:  
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia + 
6 mesiacov]. Každá aktualizácia týchto 
informácií a všetky nové minimálne 
informácie uvedené v odseku 1 prijaté 
subjektom verejného sektora sa sprístupnia 
jedinému informačnému miestu do 
jedného mesiaca od prijatia.

2. Každý subjekt verejného sektora, ktorý 
má v elektronickej forme minimálne 
informácie uvedené v odseku 1 týkajúce sa 
fyzickej infraštruktúry prevádzkovateľa 
siete z dôvodu svojich úloh, sprístupní tieto 
informácie elektronickými prostriedkami 
jedinému informačnému miestu do [Úradu 
pre publikácie: uveďte presný dátum:  
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia + 
6 mesiacov]. Každá aktualizácia týchto 
informácií a všetky nové minimálne 
informácie uvedené v odseku 1 prijaté 
subjektom verejného sektora sa sprístupnia 
do jedného mesiaca od prijatia.

Or. en

Odôvodnenie

Jediné informačné miesto povedie k zbytočným nákladom a byrokracii a k prekrývaniu 
existujúcich systémov, ktoré sú zavedené na miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 130
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak subjekt verejného sektora v súlade 
s odsekom 2 nemá minimálne informácie 
uvedené v odseku 1, každý prevádzkovateľ 
siete sprístupní na základe konkrétnej 
žiadosti jediného informačného miesta 
minimálne informácie o svojej 
infraštruktúre uvedené v odseku 1, a to 
v elektronickej podobe, do jedného 
mesiaca od podania žiadosti.
Prevádzkovateľ siete sprístupní jedinému 

3. Ak subjekt verejného sektora v súlade 
s odsekom 2 nemá minimálne informácie 
uvedené v odseku 1, každý prevádzkovateľ 
siete sprístupní na základe konkrétnej 
písomnej žiadosti jediného informačného 
miesta pre predmetnú oblasť 
prostredníctvom možného 
vysokorýchlostného zavedenia podnikom 
oprávneným poskytovať elektronické 
komunikačné siete minimálne informácie 
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informačnému miestu všetky poskytované 
aktualizované minimálne informácie do 
jedného mesiaca od skutočnej zmeny 
fyzickej siete, ktorou sa menia tieto 
minimálne informácie.

o svojej infraštruktúre uvedené v odseku 1, 
a to v elektronickej podobe, do jedného 
mesiaca od podania žiadosti.
Prevádzkovateľ siete sprístupní jedinému 
informačnému miestu všetky poskytované 
aktualizované minimálne informácie do 
jedného roka od skutočnej zmeny fyzickej 
siete, ktorou sa menia tieto minimálne 
informácie. Postupy na sprístupnenie 
alebo aktualizovanie informácií 
zabezpečia, že prevádzkovateľ siete 
nenesie náklady spojené s touto 
prevádzkou.

Or. fr

Odôvodnenie

V závislosti od veľkosti prevádzkovateľa siete môže byť počet jednotlivých informácií vysoký, 
ak nie je obmedzený na jednu oblasť potenciálneho zavádzania vysokorýchlostnej siete, a 
získavanie týchto informácií a ich vkladanie do správneho formulára by mohlo viesť k 
neprimeraným nákladom.  Na získavanie údajov a ich vkladanie do správneho formulára pre 
predmetnú oblasť je potrebná práca s počítačom, preto by sa nemala vyžadovať lehota „do 
jedného mesiaca“. Reálnejšia je lehota do jedného roka.

Pozmeňujúci návrh 131
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. S výhradou obmedzení vzhľadom na 
fyzickú bezpečnosť sietí alebo 
prevádzkových a obchodných tajomstiev 
môže jediné informačné miesto 
súkromným osobám ponúkať prístup k 
minimálnym informáciám pre konkrétnu 
oblasť, a to na požiadanie alebo 
prostredníctvom svojej internetovej 
stránky. Keďže jediné informačné miesto 
môže jednotlivcom  poskytovať prístup za 
administratívny poplatok alebo bez 
poplatku, tieto informácie sú nemenné v 
prípade vlastníka nehnuteľnosti alebo 
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pozemku na požadovanej lokalite alebo 
pre vlastníkov nehnuteľností patriacich 
do konkrétnej oblasti.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o umiestnení sietí majú priamy vplyv na hodnotu nehnuteľnosti. Môže ísť o 
informácie, ako sú ceny bývania alebo rozhodnutie o výstavbe nového bývania, prípadne 
jednoduchosť prístupu k vysokorýchlostným sieťam a skutočnosť, či sú umiestnené v 
nehnuteľnosti alebo v jej blízkosti. Takéto informácie môžu tiež zabrániť náhodnému 
prerezaniu káblov pri výkope. Tieto informácie by preto mali byť pre vlastníkov nehnuteľností 
dostupné aspoň v obmedzenej forme.

Pozmeňujúci návrh 132
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak minimálne informácie uvedené 
v odseku 1 nie sú k dispozícii 
prostredníctvom jediného informačného 
miesta, prevádzkovatelia siete poskytnú 
k nim prístup na základe konkrétnej 
písomnej žiadosti podniku oprávneného 
poskytovať elektronické komunikačné 
siete. V žiadosti sa uvedie dotknutá oblasť 
so zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Prístup k 
informáciám sa poskytne do jedného 
mesiaca od podania písomnej žiadosti za 
primeraných, nediskriminačných 
a transparentných podmienok bez toho, aby 
boli dotknuté obmedzenia podľa odseku 1.

4. Ak minimálne informácie uvedené 
v odseku 1 nie sú k dispozícii 
prostredníctvom jediného informačného 
miesta, prevádzkovatelia siete poskytnú 
k nim prístup na základe konkrétnej 
písomnej žiadosti podniku oprávneného 
poskytovať elektronické komunikačné 
siete. V žiadosti sa uvedie dotknutá oblasť 
so zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Prístup k 
informáciám sa poskytne do jedného 
mesiaca od podania písomnej žiadosti za 
primeraných, nediskriminačných 
a transparentných podmienok bez toho, aby 
boli dotknuté obmedzenia podľa odseku 1.
Postupy pre sprístupnenie informácií 
zabezpečia, aby prevádzkovateľ siete 
neniesol náklady spojené s touto 
prevádzkou.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 133
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak minimálne informácie uvedené 
v odseku 1 nie sú k dispozícii 
prostredníctvom jediného informačného 
miesta, prevádzkovatelia siete poskytnú 
k nim prístup na základe konkrétnej 
písomnej žiadosti podniku oprávneného 
poskytovať elektronické komunikačné 
siete. V žiadosti sa uvedie dotknutá oblasť 
so zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Prístup k 
informáciám sa poskytne do jedného 
mesiaca od podania písomnej žiadosti za 
primeraných, nediskriminačných 
a transparentných podmienok bez toho, aby 
boli dotknuté obmedzenia podľa odseku 1.

4. Ak minimálne informácie uvedené 
v odseku 1 nie sú k dispozícii 
prostredníctvom jediného informačného 
miesta, prevádzkovatelia siete poskytnú 
k nim prístup na základe konkrétnej 
písomnej žiadosti podniku oprávneného 
poskytovať elektronické komunikačné siete 
schválenej oficiálnym regulátorom alebo 
členským štátom. Podnik, ktorý žiada 
o prístup, nesie všetky náklady súvisiace s 
touto žiadosťou, pričom v žiadosti sa 
uvedie dotknutá oblasť so zreteľom na 
zavádzanie prvkov vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí 
Prístup k informáciám sa poskytne do 
jedného mesiaca od podania písomnej 
žiadosti za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia podľa odseku 1.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 134
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ak minimálne informácie uvedené 
v odseku 1 nie sú k dispozícii 
prostredníctvom jediného informačného 
miesta, prevádzkovatelia siete poskytnú 
k nim prístup na základe konkrétnej 

(4) Ak minimálne informácie uvedené 
v odseku 1 nie sú k dispozícii 
prostredníctvom jediného informačného 
miesta, prevádzkovatelia siete poskytnú 
k nim prístup na základe konkrétnej 
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písomnej žiadosti podniku oprávneného 
poskytovať elektronické komunikačné 
siete. V žiadosti sa uvedie dotknutá oblasť 
so zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Prístup k 
informáciám sa poskytne do jedného 
mesiaca od podania písomnej žiadosti za 
primeraných, nediskriminačných 
a transparentných podmienok bez toho, aby 
boli dotknuté obmedzenia podľa odseku 1.

písomnej žiadosti podniku oprávneného 
poskytovať elektronické komunikačné 
siete. V žiadosti sa uvedie dotknutá oblasť 
so zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Prístup k 
informáciám sa poskytne do šiestich 
mesiacov od podania písomnej žiadosti za 
primeraných, nediskriminačných 
a transparentných podmienok bez toho, aby 
boli dotknuté obmedzenia podľa odseku 1.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 135
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Na osobitnú písomnú žiadosť podniku 
oprávneného poskytovať elektronické 
komunikačné siete vyhovejú 
prevádzkovatelia siete odôvodneným 
žiadostiam o prieskumy konkrétnych 
prvkov svojej fyzickej infraštruktúry na 
mieste. V žiadosti sa uvedú prvky 
dotknutej siete so zreteľom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Prieskum 
špecifikovaných prvkov siete sa povolí do 
jedného mesiaca od podania písomnej 
žiadosti za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia podľa odseku 1.

5. Na osobitnú písomnú žiadosť podniku 
oprávneného poskytovať elektronické 
komunikačné siete, schválenú oficiálnym 
regulátorom alebo členským štátom,
vyhovejú prevádzkovatelia siete 
odôvodneným žiadostiam o prieskumy 
konkrétnych prvkov svojej fyzickej 
infraštruktúry na mieste. V žiadosti sa 
uvedú prvky dotknutej siete so zreteľom na 
zavádzanie prvkov vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí.
Žiadateľ nesie všetky náklady súvisiace s 
touto žiadosťou. Prieskum 
špecifikovaných prvkov siete sa povolí do
jedného mesiaca od podania písomnej 
žiadosti za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia podľa odseku 1.

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 136
Norbert Glante, Peter Simon

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na osobitnú písomnú žiadosť podniku 
oprávneného poskytovať elektronické 
komunikačné siete vyhovejú 
prevádzkovatelia siete odôvodneným 
žiadostiam o prieskumy konkrétnych 
prvkov svojej fyzickej infraštruktúry na 
mieste. V žiadosti sa uvedú prvky 
dotknutej siete so zreteľom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Prieskum 
špecifikovaných prvkov siete sa povolí do 
jedného mesiaca od podania písomnej 
žiadosti za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia podľa odseku 1.

(5) Na osobitnú písomnú žiadosť podniku 
oprávneného poskytovať elektronické 
komunikačné siete vyhovejú 
prevádzkovatelia siete odôvodneným 
žiadostiam o prieskumy konkrétnych 
prvkov svojej fyzickej infraštruktúry na 
mieste. V žiadosti sa uvedú prvky 
dotknutej siete so zreteľom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Prieskum 
špecifikovaných prvkov siete sa povolí do 
jedného mesiaca od podania písomnej 
žiadosti za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia podľa odseku 1. Strana 
predkladajúca žiadosť nesie všetky 
náklady súvisiace s organizáciou a 
realizáciou prieskumu na mieste.

Or. de

Odôvodnenie

Náklady na prieskum infraštruktúry môžu byť veľmi vysoké a nemali by sa prenášať na 
vlastníkov sietí.

Pozmeňujúci návrh 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na osobitnú písomnú žiadosť podniku 
oprávneného poskytovať elektronické 
komunikačné siete každý prevádzkovateľ 

vypúšťa sa
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siete sprístupní tento súbor minimálnych 
informácií o prebiehajúcich alebo 
plánovaných stavebných prácach 
týkajúcich sa jeho fyzickej infraštruktúry, 
pre ktorú bolo udelené povolenie, postup 
povoľovania ešte nie je vybavený, alebo sa 
v nasledujúcich šiestich mesiacoch 
predpokladá podanie žiadosti príslušným 
orgánom o udelenie povolenia:
a) miesto a druh prác;
b) príslušné prvky siete;
c) odhadovaný dátum začatia prác a doba 
ich trvania;
d) kontaktné miesto.
V žiadosti podniku oprávneného 
poskytovať elektronické komunikačné 
siete sa uvedie dotknutá oblasť so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Do dvoch mesiacov 
od podania písomnej žiadosti poskytnú 
prevádzkovatelia sietí požadované 
informácie za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia podľa odseku 1. 

Or. de

Odôvodnenie

Na úrovni členských štátov už existuje súbor pravidiel pre udeľovanie povolení.

Pozmeňujúci návrh 138
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na osobitnú písomnú žiadosť podniku 
oprávneného poskytovať elektronické 
komunikačné siete každý prevádzkovateľ 

Podnik oprávnený poskytovať 
elektronické komunikačné siete a 
vypracovať plán na zavádzanie 
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siete sprístupní tento súbor minimálnych 
informácií o prebiehajúcich alebo 
plánovaných stavebných prácach 
týkajúcich sa jeho fyzickej infraštruktúry, 
pre ktorú bolo udelené povolenie, postup 
povoľovania ešte nie je vybavený, alebo sa 
v nasledujúcich šiestich mesiacoch 
predpokladá podanie žiadosti príslušným 
orgánom o udelenie povolenia:

vysokorýchlostných elektronických 
komunikácií môže na základe písomnej 
žiadosti a plánu zavedenia požiadať, aby 
každý prevádzkovateľ siete sprístupnil
tento súbor minimálnych informácií o 
prebiehajúcich alebo plánovaných 
stavebných prácach týkajúcich sa jeho 
fyzickej infraštruktúry, pre ktorú bolo 
udelené povolenie, postup povoľovania 
ešte nie je vybavený, alebo sa 
v nasledujúcich šiestich mesiacoch 
predpokladá podanie žiadosti príslušným 
orgánom o udelenie povolenia:

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 139
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V žiadosti podniku oprávneného 
poskytovať elektronické komunikačné siete 
sa uvedie dotknutá oblasť so zreteľom na 
zavádzanie prvkov vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí. Do 
dvoch mesiacov od podania písomnej 
žiadosti poskytnú prevádzkovatelia sietí 
požadované informácie za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia podľa odseku 1.

V žiadosti podniku oprávneného 
poskytovať elektronické komunikačné siete 
sa uvedie dotknutá oblasť so zreteľom na 
zavádzanie prvkov vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí. Do
jedného mesiaca od podania písomnej 
žiadosti poskytnú prevádzkovatelia sietí 
požadované informácie za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia podľa odseku 1. Podniky, 
ktoré sú oprávnené poskytovať 
elektronické komunikačné siete, čo 
najskôr informujú prevádzkovateľa siete 
o svojom želaní zaviesť vysokorýchlostnú 
elektronickú komunikačnú sieť v 
predmetnej oblasti, a to do šiestich 
týždňov od doručenia požadovaných 
informácií.

Or. fr
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Odôvodnenie

Na získavanie údajov a ich vkladanie do správneho formuláre pre predmetnú oblasť je 
potrebná práca s počítačom.  Lehota jeden mesiac je primeraná stanovenému cieľu, pretože 
podniku umožňuje zvážiť svoj záujem o možné zavedenie elektronickej komunikačnej siete pri 
súčasnej ochrane záujmov prevádzkovateľa siete, ktorý sa riadi vlastnými obmedzeniami pre 
vykonávanie činnosti.

Pozmeňujúci návrh 140
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Členské štáty môžu poskytnúť 
všeobecné výnimky z povinností 
stanovených v odsekoch 1 až 5 v prípade 
existujúcich fyzických infraštruktúr, ktoré 
sa nepovažujú za technicky vhodné na 
zavedenie vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí. 
V tomto ohľade sa uvedené opatrenia 
náležite odôvodnia. Zainteresovaným 
stranám sa poskytne možnosť v rámci 
primeranej lehoty predložiť pripomienky 
k návrhu opatrení. Každé takéto opatrenie 
sa oznámi Komisii.

10. Členské štáty môžu poskytnúť 
všeobecné výnimky z povinností 
stanovených v odsekoch 1 až 6, ak sa 
informácie týkajú dôležitej vnútroštátnej 
infraštruktúry a keď by sa ich 
sprístupnenie mohlo ľahko poukázať na 
nedostatky alebo v prípade fyzických 
infraštruktúr, ktoré sa nepovažujú za 
technicky vhodné na zavedenie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. V tomto ohľade sa 
uvedené opatrenia náležite odôvodnia. 
Zainteresovaným stranám sa poskytne 
možnosť v rámci primeranej lehoty 
predložiť pripomienky k návrhu opatrení. 
Každé takéto opatrenie sa oznámi Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

Napr. širší prístup k informáciám o uložení káblov by ohrozilo súčasnú prácu v oblasti boja 
proti krádeži medi.

Pozmeňujúci návrh 141
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 4 - odsek 10 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10 a. Vo všetkých prípadoch uvedených v 
odsekoch 1, 2,3 4, 5 a 6 by mal podnik 
žiadajúci o prístup k informáciám 
obmedziť počet osôb, ktoré majú prístup k 
takýmto údajom, zaručiť dôverný 
charakter údajov, a nemal by ho 
poskytnúť žiadnej tretej strane.

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovanie údajov o dôležitej infraštruktúre, ako sú elektrické siete, by malo podliehať 
prísnej kontrole. Informácie poskytované prevádzkovateľovi elektronických komunikačných 
sietí by mali byť dôverné, neprenosné na žiadnu tretiu stranu a mali by sa používať výlučne 
na účely lepšieho plánovania a koordinácie stavebných prác.

Pozmeňujúci návrh 142
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý prevádzkovateľ siete má právo 
s podnikmi oprávnenými poskytovať 
elektronické komunikačné siete prerokovať 
dohody o koordinácii stavebných prác 
s ohľadom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

1. Každý prevádzkovateľ siete má právo 
s podnikmi oprávnenými poskytovať 
elektronické komunikačné siete prerokovať 
dohody o koordinácii stavebných prác 
s ohľadom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Tieto dohody 
výslovne poukazujú na podmienky 
prevzatia dodatočných nákladov podnikmi 
oprávnenými poskytovať elektronické 
komunikačné siete.  

Or. fr

Odôvodnenie

Súčasťou týchto dohôd sú finančné podmienky týkajúce sa koordinácie inžinierskych prác 
vrátane technických a právnych podmienok.
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Pozmeňujúci návrh 143
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý prevádzkovateľ siete má právo 
s podnikmi oprávnenými poskytovať 
elektronické komunikačné siete prerokovať 
dohody o koordinácii stavebných prác 
s ohľadom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí.

1. Každý prevádzkovateľ siete má právo 
s podnikmi oprávnenými poskytovať 
elektronické komunikačné siete prerokovať 
dohody o koordinácii stavebných prác 
s ohľadom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí, ako aj na vytváranie 
vlastných sietí.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď je cieľom tohto nariadenia urýchliť zavádzanie širokopásmových sietí, tento text by sa 
mal väčšmi zameriavať na reciprocitu. Prevádzkovatelia siete by preto mali mať aj možnosť 
využívať stavebné práce naplánované podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné 
siete.

Pozmeňujúci návrh 144
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý podnik, ktorý vykonáva stavebné 
práce plne alebo čiastočne financované z 
verejných prostriedkov, vyhovie každej 
odôvodnenej žiadosti od podnikov 
oprávnených poskytovať elektronické 
komunikačné siete s cieľom zavádzať 
prvky vysokorýchlostných komunikačných 
sietí pre dohody o koordinácii stavebných 
prác za transparentných 
a nediskriminačných podmienok, pokiaľ to 

2. Každý podnik, ktorý vykonáva stavebné 
práce plne alebo čiastočne financované z 
verejných prostriedkov, vyhovie každej 
odôvodnenej žiadosti od podnikov 
oprávnených poskytovať elektronické 
komunikačné siete s cieľom zavádzať 
prvky vysokorýchlostných komunikačných 
sietí pre dohody o koordinácii stavebných 
prác za transparentných 
a nediskriminačných podmienok, pokiaľ to 
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nespôsobí dodatočné náklady na pôvodne 
plánované stavebné práce a žiadosť 
o koordináciu je podaná čo najskôr 
a v každom prípade najneskôr jeden mesiac 
pred predložením konečného projektu 
príslušným orgánom pre vydávanie 
povolení.

nespôsobí dodatočné náklady na pôvodne 
plánované stavebné práce a žiadosť 
o koordináciu je podaná čo najskôr 
a v každom prípade najneskôr jeden mesiac 
pred predložením konečného projektu 
príslušným orgánom pre vydávanie 
povolení. Podniky oprávnené poskytovať 
elektronické komunikačné siete 
primerane prispievajú k pokrytiu 
nákladov na tieto práce. V prípade, že 
vzniknú dodatočné náklady, aj tieto
náklady musí uhradiť podnik, ktorý podal 
žiadosť.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 145
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý podnik, ktorý vykonáva stavebné 
práce plne alebo čiastočne financované z 
verejných prostriedkov, vyhovie každej 
odôvodnenej žiadosti od podnikov 
oprávnených poskytovať elektronické 
komunikačné siete s cieľom zavádzať 
prvky vysokorýchlostných komunikačných 
sietí pre dohody o koordinácii stavebných 
prác za transparentných 
a nediskriminačných podmienok, pokiaľ to
nespôsobí dodatočné náklady na pôvodne 
plánované stavebné práce a žiadosť 
o koordináciu je podaná čo najskôr 
a v každom prípade najneskôr jeden 
mesiac pred predložením konečného 
projektu príslušným orgánom pre 
vydávanie povolení.

2. Každý podnik, ktorý vykonáva stavebné 
práce plne alebo čiastočne financované z 
verejných prostriedkov, zabezpečí 
koordináciu verejnoprospešných služieb 
vrátane podnikov oprávnených poskytovať 
elektronické komunikačné siete. Všetky 
dohody o koordinácii musia byť 
uzatvorené za transparentných 
a nediskriminačných podmienok,, a nesmú 
spôsobiť dodatočné náklady na pôvodne 
plánované stavebné práce.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Podniky vykonávajúce stavebné práce 
a podniky oprávnené poskytovať 
elektronické komunikačné služby 
vynaložia všetku snahu o koordináciu 
stavebných prác s prácou 
prevádzkovateľov energetického 
distribučného systému s cieľom 
minimalizovať potrebné práce a 
inštalovať, udržiavať alebo modernizovať 
IKT a súčasne aj energetické 
infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý podnik oprávnený poskytovať 
elektronické komunikačné siete má 
elektronickými prostriedkami 
prostredníctvom jediného informačného 
miesta na požiadanie právo na prístup 
k všetkým informáciám týkajúcim sa 
podmienok a postupov vzťahujúcich sa na 
vydávanie povolení na stavebné práce 
potrebné so zreteľom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí vrátane všetkých 
výnimiek vzťahujúcich sa na tieto prvky, 
pokiaľ ide o niektoré alebo všetky 
povolenia potrebné podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov.

1. Každý podnik oprávnený poskytovať 
elektronické komunikačné siete má právo 
na prístup k všetkým informáciám 
týkajúcim sa podmienok a postupov 
vzťahujúcich sa na vydávanie povolení na 
stavebné práce potrebné so zreteľom na 
zavádzanie prvkov vysokorýchlostných 
elektronických komunikačných sietí 
vrátane všetkých výnimiek vzťahujúcich sa 
na tieto prvky, pokiaľ ide o niektoré alebo 
všetky povolenia potrebné podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov.
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Or. en

Odôvodnenie

Jediné informačné miesto povedie k zbytočným nákladom a byrokracii a k prekrývaniu 
existujúcich systémov, ktoré sú zavedené na miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 148
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý podnik oprávnený poskytovať 
elektronické komunikačné siete má právo 
elektronickými prostriedkami 
prostredníctvom jediného informačného 
miesta predložiť žiadosti o povolenia 
požadované pre konkrétne stavebné práce 
potrebné s ohľadom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Jediné informačné 
miesto uľahčuje a koordinuje postup 
vydávania povolení. Predovšetkým 
zabezpečuje, aby žiadosti boli zaslané 
všetkým príslušným orgánom zúčastneným 
na vydávaní povolení vzťahujúcich sa na 
stavebné práce, o ktoré ide, ako 
aj monitoruje dodržiavanie platných 
termínov v súlade s odsekom 3.

2. Každý podnik oprávnený poskytovať
elektronické komunikačné siete má právo 
predložiť žiadosti prostredníctvom 
informačného miesta o povolenia 
požadované pre konkrétne stavebné práce 
potrebné s ohľadom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Informačné miesto 
určené členským štátom alebo miestnym 
orgánom uľahčuje a koordinuje postup 
vydávania povolení. Predovšetkým 
zabezpečuje, aby žiadosti boli zaslané 
všetkým príslušným orgánom zúčastneným 
na vydávaní povolení vzťahujúcich sa na 
stavebné práce, o ktoré ide, ako 
aj monitoruje dodržiavanie platných 
termínov v súlade s odsekom 3.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátny orgán, ktorý spracúva žiadosti o stavebné práce, povolenia a žiadosti týkajúce 
sa stavebného plánovania by duplikoval mnohé existujúce systémy v členských štátoch, ktoré 
zaviedli miestne a regionálne samosprávy.

Pozmeňujúci návrh 149
Gunnar Hökmark
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné orgány udelia alebo zamietnu 
povolenia do šiestich mesiacov od 
doručenia žiadosti bez toho, aby tým bol 
dotknuté iné konkrétne lehoty alebo 
povinnosti ustanovené pre riadne 
vykonávanie postupu, ktoré sú uplatniteľné 
na postup udeľovania povolení v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 
právnymi predpismi Únie. Každé 
zamietnutie sa náležite odôvodní na 
základe objektívnych, transparentných, 
nediskriminačných a primeraných kritérií.

3. Príslušné orgány udelia alebo zamietnu 
povolenia do šiestich mesiacov od 
doručenia žiadosti za predpokladu, že 
všetky zainteresované strany boli vypočuté 
a že bola zabezpečená právna istota, bez 
toho, aby tým bol dotknuté iné konkrétne 
lehoty alebo povinnosti ustanovené pre 
riadne vykonávanie postupu, ktoré sú 
uplatniteľné na postup udeľovania povolení 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi alebo právnymi predpismi Únie. 
Každé zamietnutie sa náležite odôvodní na 
základe objektívnych, transparentných, 
nediskriminačných a primeraných kritérií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všetky novo postavené budovy na 
mieste konečného používateľa vrátane 
prvkov v spoločnom vlastníctve, v 
súvislosti s ktorými boli podané žiadosti 
o stavebné povolenie po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené vysokorýchlostnou 
fyzickou infraštruktúrou v budove až po 
koncové body siete. Rovnaká povinnosť sa 
vzťahuje na rozsiahlu rekonštrukciu 
viacbytových domov, v súvislosti s ktorou 
boli podané žiadosti o stavebné povolenia 
po [Úrad pre publikácie: uveďte presný 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

1. Všetky novo postavené budovy na 
mieste konečného používateľa vrátane 
prvkov v spoločnom vlastníctve, v 
súvislosti s ktorými boli podané žiadosti 
o stavebné povolenie po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vyhodnotené z hľadiska 
nákladovej efektívnosti ich vybavenia
vysokorýchlostnou fyzickou 
infraštruktúrou v budove až po koncové 
body siete. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na rozsiahlu rekonštrukciu viacbytových 
domov, v súvislosti s ktorou boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
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nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Or. en

Odôvodnenie

Trh už v tejto oblasti zabezpečuje dodávky a povinnosť vybaviť novostavby, ako aj budovy, 
ktoré prechádzajú rekonštrukciou, sieťami nasledujúcej generácie, čo by počas tejto zložitej 
ekonomickej situácie viedlo k ďalším nákladom pre sektor výstavby a k odrádzaniu od 
investovania.

Pozmeňujúci návrh 151
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všetky novo postavené budovy na 
mieste konečného používateľa vrátane 
prvkov v spoločnom vlastníctve, v 
súvislosti s ktorými boli podané žiadosti 
o stavebné povolenie po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené vysokorýchlostnou 
fyzickou infraštruktúrou v budove až po 
koncové body siete. Rovnaká povinnosť sa 
vzťahuje na rozsiahlu rekonštrukciu 
viacbytových domov, v súvislosti s ktorou 
boli podané žiadosti o stavebné povolenia 
po [Úrad pre publikácie: uveďte presný 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

1. Všetky novo postavené budovy na 
mieste konečného používateľa vrátane 
prvkov v spoločnom vlastníctve, v 
súvislosti s ktorými boli podané žiadosti 
o stavebné povolenie šesť mesiacov po 
[Úrad pre publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené vysokorýchlostnou 
fyzickou infraštruktúrou v budove až po 
koncové body siete. Rovnaká povinnosť sa 
vzťahuje na rozsiahlu rekonštrukciu 
viacbytových domov, v súvislosti s ktorou 
boli podané žiadosti o stavebné povolenia 
šesť mesiacov po [Úrad pre publikácie:
uveďte presný dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie všetkých nových povinností pre vývojárov má priame dôsledky na technické 
plánovanie. Vzhľadom na skutočnosť, že dokumentácia, vrátane technických plánov, sa musí 
predložiť v dostatočnom predstihu pred podaním formálnej žiadosti o stavebné povolenie, by 
to mohlo viesť k problémom pri realizácii návrhu. Prechodné obdobie v dĺžke šesť mesiacov 
umožní zohľadniť tieto ustanovenia pri plánovaní budúcich projektov a poskytne dostatok 
času na zmenu projektov, ktoré sa nachádzajú v poslednej fáze pred podaním žiadosti o 
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povolenie.

Pozmeňujúci návrh 152
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všetky novo postavené budovy na 
mieste konečného používateľa vrátane 
prvkov v spoločnom vlastníctve, v 
súvislosti s ktorými boli podané žiadosti 
o stavebné povolenie po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené vysokorýchlostnou 
fyzickou infraštruktúrou v budove až po 
koncové body siete. Rovnaká povinnosť sa 
vzťahuje na rozsiahlu rekonštrukciu 
viacbytových domov, v súvislosti s ktorou 
boli podané žiadosti o stavebné povolenia 
po [Úrad pre publikácie: uveďte presný 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

1. Všetky novo postavené budovy na 
mieste konečného používateľa vrátane 
prvkov v spoločnom vlastníctve, v 
súvislosti s ktorými boli podané žiadosti 
o stavebné povolenie po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené technologicky 
neutrálnou, vysokorýchlostnou fyzickou 
infraštruktúrou v budove až po koncové 
body siete. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na rozsiahlu rekonštrukciu viacbytových 
domov, v súvislosti s ktorou boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všetky novo postavené budovy na 
mieste konečného používateľa vrátane 
prvkov v spoločnom vlastníctve, v 
súvislosti s ktorými boli podané žiadosti 
o stavebné povolenie po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 

1. Všetky novo postavené budovy na 
mieste konečného používateľa vrátane 
prvkov v spoločnom vlastníctve, v 
súvislosti s ktorými boli podané žiadosti 
o stavebné povolenie po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
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musia byť vybavené vysokorýchlostnou 
fyzickou infraštruktúrou v budove až po 
koncové body siete. Rovnaká povinnosť sa 
vzťahuje na rozsiahlu rekonštrukciu 
viacbytových domov, v súvislosti s ktorou 
boli podané žiadosti o stavebné povolenia 
po [Úrad pre publikácie: uveďte presný 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

môžu byť vybavené vysokorýchlostnou 
fyzickou infraštruktúrou v budove až po 
koncové body siete. Rovnaká možnosť sa 
vzťahuje na rozsiahlu rekonštrukciu 
viacbytových domov, v súvislosti s ktorou 
boli podané žiadosti o stavebné povolenia 
po [Úrad pre publikácie: uveďte presný 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené sústreďovacím 
bodom, umiestneným vo vnútri alebo 
mimo budovy a prístupným pre 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, prostredníctvom 
ktorého je k dispozícii napojenie 
na vysokorýchlostnú infraštruktúru 
v budove. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na rozsiahlu rekonštrukciu viacbytových 
domov, v súvislosti s ktorou boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
vrátane sociálneho bývania, musia byť 
vybavené sústreďovacím bodom, 
umiestneným vo vnútri alebo mimo 
budovy a prístupným pre poskytovateľov 
elektronických komunikačných sietí, 
prostredníctvom ktorého je k dispozícii 
napojenie na vysokorýchlostnú 
infraštruktúru v budove. Rovnaká 
povinnosť sa vzťahuje na rozsiahlu 
rekonštrukciu viacbytových domov, v 
súvislosti s ktorou boli podané žiadosti 
o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. 
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na všetky 
novopostavené budovy verejných 
inštitúcií, ktoré obsahujú významné 
zbierky dát, ako sú knižnice, archívy, 
kultúrne inštitúcie a inštitúcie vyššieho 
vzdelávania.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené sústreďovacím 
bodom, umiestneným vo vnútri alebo 
mimo budovy a prístupným pre 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, prostredníctvom 
ktorého je k dispozícii napojenie 
na vysokorýchlostnú infraštruktúru 
v budove. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na rozsiahlu rekonštrukciu viacbytových 
domov, v súvislosti s ktorou boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vyhodnotené z hľadiska 
nákladovej efektívnosti ich vybavenia 
sústreďovacím bodom, umiestneným vo 
vnútri alebo mimo budovy a prístupným 
pre poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, prostredníctvom 
ktorého je k dispozícii napojenie 
na vysokorýchlostnú infraštruktúru 
v budove. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na rozsiahlu rekonštrukciu viacbytových 
domov, v súvislosti s ktorou boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Or. en

Odôvodnenie

Trh už v tejto oblasti zabezpečuje dodávky a povinnosť vybaviť novostavby, ako aj budovy, 
ktoré prechádzajú rekonštrukciou, sieťami nasledujúcej generácie, čo by počas tejto zložitej 
ekonomickej situácie viedlo k ďalším nákladom pre sektor výstavby a k odrádzaniu od 
investovania.

Pozmeňujúci návrh 156
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené sústreďovacím 
bodom, umiestneným vo vnútri alebo 
mimo budovy a prístupným pre 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, prostredníctvom 
ktorého je k dispozícii napojenie 
na vysokorýchlostnú infraštruktúru 
v budove. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na rozsiahlu rekonštrukciu viacbytových 
domov, v súvislosti s ktorou boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia šesť 
mesiacov po [Úrad pre publikácie: uveďte 
presný dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] musia byť vybavené 
sústreďovacím bodom, umiestneným vo 
vnútri alebo mimo budovy a prístupným 
pre poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, prostredníctvom 
ktorého je k dispozícii napojenie 
na vysokorýchlostnú infraštruktúru 
v budove. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na rozsiahlu rekonštrukciu viacbytových 
domov, v súvislosti s ktorou boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia šesť 
mesiacov po [Úrad pre publikácie: uveďte 
presný dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené sústreďovacím 
bodom, umiestneným vo vnútri alebo 
mimo budovy a prístupným pre 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, prostredníctvom 
ktorého je k dispozícii napojenie 
na vysokorýchlostnú infraštruktúru 
v budove. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené technologicky 
neutrálnym sústreďovacím bodom, 
umiestneným vo vnútri alebo mimo 
budovy a prístupným pre poskytovateľov 
elektronických komunikačných sietí, 
prostredníctvom ktorého je k dispozícii 
napojenie na vysokorýchlostnú 
infraštruktúru v budove. Rovnaká 
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na rozsiahlu rekonštrukciu viacbytových 
domov, v súvislosti s ktorou boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

povinnosť sa vzťahuje na rozsiahlu 
rekonštrukciu viacbytových domov, v 
súvislosti s ktorou boli podané žiadosti 
o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené sústreďovacím 
bodom, umiestneným vo vnútri alebo 
mimo budovy a prístupným pre 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, prostredníctvom 
ktorého je k dispozícii napojenie 
na vysokorýchlostnú infraštruktúru 
v budove. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na rozsiahlu rekonštrukciu viacbytových 
domov, v súvislosti s ktorou boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
môžu byť vybavené sústreďovacím bodom, 
umiestneným vo vnútri alebo mimo 
budovy a prístupným pre poskytovateľov 
elektronických komunikačných sietí, 
prostredníctvom ktorého je k dispozícii 
napojenie na vysokorýchlostnú 
infraštruktúru v budove. Rovnaká 
povinnosť sa vzťahuje na rozsiahlu 
rekonštrukciu viacbytových domov, v 
súvislosti s ktorou boli podané žiadosti 
o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené sústreďovacím 
bodom, umiestneným vo vnútri alebo 
mimo budovy a prístupným pre 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sietí, prostredníctvom 
ktorého je k dispozícii napojenie 
na vysokorýchlostnú infraštruktúru 
v budove. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na rozsiahlu rekonštrukciu viacbytových 
domov, v súvislosti s ktorou boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Všetky novo postavené viacbytové 
domy, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
musia byť vybavené sústreďovacím 
bodom, umiestneným vo vnútri alebo 
mimo budovy, prostredníctvom ktorého je 
k dispozícii napojenie na vysokorýchlostnú 
infraštruktúru v budove. Rovnaká 
povinnosť sa vzťahuje na rozsiahlu 
rekonštrukciu viacbytových domov, v 
súvislosti s ktorou boli podané žiadosti 
o stavebné povolenia po [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Or. sv

Odôvodnenie

Nie je zrejmé, čo znamená „prístupným pre poskytovateľov elektronických komunikačných 
sietí“. Tento pojem by sa potenciálne mohol vykladať ako neprimerané obmedzenie práva na 
vlastníctvo.

Pozmeňujúci návrh 160
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu poskytnúť výnimky 
pre kategórie budov, najmä samostatných 
domov, alebo rozsiahle rekonštrukcie, z 
povinností stanovených v odsekoch 1 a 2, 
ak náklady na splnenie týchto povinností 
sú neúmerné. V tomto ohľade sa uvedené 
opatrenia náležite odôvodnia. 
Zainteresovaným stranám sa poskytne 

3. Členské štáty môžu poskytnúť výnimky 
pre kategórie budov, najmä samostatných 
domov, alebo rozsiahle rekonštrukcie, z 
povinností stanovených v odsekoch 1 a 2, 
ak náklady na splnenie týchto povinností 
sú neúmerné. V tomto ohľade sa uvedené 
opatrenia náležite odôvodnia. 
Zainteresovaným stranám sa poskytne 



AM\1005010SK.doc 91/102 PE519.832v01-00

SK

možnosť v rámci primeranej lehoty 
predložiť pripomienky k návrhu opatrení. 
Každé takéto opatrenie sa oznámi Komisii.

možnosť v rámci primeranej lehoty 
predložiť pripomienky k návrhu opatrení. 
Každé takéto opatrenie sa oznámi Komisii. 
Členské štáty môžu udeliť výnimku z 
odseku 2 aj v súvislosti s prístupovými 
linkami ku koncovým používateľom v 
nehnuteľnostiach, v ktorých sa používajú 
obchodné modely s otvorenými sieťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu poskytnúť výnimky 
pre kategórie budov, najmä samostatných 
domov, alebo rozsiahle rekonštrukcie, z 
povinností stanovených v odsekoch 1 a 2, 
ak náklady na splnenie týchto povinností 
sú neúmerné. V tomto ohľade sa uvedené 
opatrenia náležite odôvodnia. 
Zainteresovaným stranám sa poskytne 
možnosť v rámci primeranej lehoty 
predložiť pripomienky k návrhu opatrení. 
Každé takéto opatrenie sa oznámi Komisii.

3. Členské štáty môžu poskytnúť výnimky 
pre kategórie budov, najmä samostatných 
domov, alebo rozsiahle rekonštrukcie, z 
povinností stanovených v odsekoch 1 a 2, 
ak náklady na splnenie týchto povinností 
sú neúmerné. V tomto ohľade sa uvedené 
opatrenia náležite odôvodnia. 
Zainteresovaným stranám sa poskytne 
možnosť v rámci primeranej lehoty 
predložiť pripomienky k návrhu opatrení. 
Každé takéto opatrenie sa oznámi Komisii. 
Výnimky z odseku 2 sa môžu udeliť aj pre 
prístup k retailovým zákazníkom v 
nehnuteľnosti, v ktorej sa uplatňujú 
obchodné modely otvorenej siete.

Or. sv

Odôvodnenie

Je dôležité, aby vlastníkom nehnuteľností bolo aj naďalej umožnené uplatňovať úspešný 
obchodný model, ktorý je už na mnohých miestach čoraz bežnejší, vrátane otvorených 
širokopásmových sietí a hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania služieb. Tento model 
pomohol na mnohých miestach rozšíriť a zaviesť širokopásmovú sieť za náklady, ktoré sú 
podľa medzinárodných noriem pre konečného spotrebiteľa nízke. Tento model si vyžaduje 
účinnú hospodársku súťaž v rámci jednej a tej istej širokopásmovej infraštruktúry. Je tiež 
šetrnejší k životnému prostrediu a energeticky účinnejší ako mnohé iné riešenia.



PE519.832v01-00 92/102 AM\1005010SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 162
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu poskytnúť výnimky 
pre kategórie budov, najmä samostatných 
domov, alebo rozsiahle rekonštrukcie, z 
povinností stanovených v odsekoch 1 a 2, 
ak náklady na splnenie týchto povinností 
sú neúmerné. V tomto ohľade sa uvedené 
opatrenia náležite odôvodnia. 
Zainteresovaným stranám sa poskytne 
možnosť v rámci primeranej lehoty 
predložiť pripomienky k návrhu opatrení. 
Každé takéto opatrenie sa oznámi Komisii.

3. Členské štáty môžu poskytnúť výnimky 
pre kategórie budov, najmä samostatných 
domov, alebo rozsiahle rekonštrukcie, z 
povinností stanovených v odsekoch 1 a 2, 
ak náklady na splnenie týchto povinností 
sú neúmerné. V tomto ohľade sa uvedené 
opatrenia náležite odôvodnia. 
Zainteresovaným stranám sa poskytne 
možnosť v rámci primeranej lehoty 
predložiť pripomienky k návrhu opatrení. 
Každé takéto opatrenie sa oznámi Komisii. 
Členské štáty môžu udeliť výnimky z 
odseku 2, pokiaľ ide o prístup ku 
koncovým používateľom, ak sa otvorené 
siete používajú v nehnuteľnosti.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 163
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu poskytnúť výnimky 
pre kategórie budov, najmä samostatných 
domov, alebo rozsiahle rekonštrukcie, z 
povinností stanovených v odsekoch 1 a 2, 
ak náklady na splnenie týchto povinností 
sú neúmerné. V tomto ohľade sa uvedené 
opatrenia náležite odôvodnia. 
Zainteresovaným stranám sa poskytne 
možnosť v rámci primeranej lehoty 
predložiť pripomienky k návrhu opatrení. 

3. Členské štáty môžu poskytnúť výnimky 
pre kategórie budov, najmä samostatných 
domov, alebo rozsiahle rekonštrukcie, z 
povinností stanovených v odsekoch 1 a 2, 
ak náklady na splnenie týchto povinností 
sú neúmerné. V tomto ohľade sa uvedené 
opatrenia náležite odôvodnia. 
Zainteresovaným stranám sa poskytne 
možnosť v rámci primeranej lehoty 
predložiť pripomienky k návrhu opatrení.
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Každé takéto opatrenie sa oznámi Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý poskytovateľ verejných 
komunikačných sietí má právo ukončiť 
svoju sieť v sústreďovacom bode, pokiaľ 
minimalizuje vplyv na súkromný majetok 
a vlastné náklady so zreteľom na prístup 
k vysokorýchlostnej fyzickej infraštruktúre 
v budovách.

1. Pred udelením súhlasu vlastníka 
pozemku alebo nehnuteľnosti, a v prípade 
potreby finančnej kompenzácie má každý 
poskytovateľ verejných komunikačných 
sietí právo ukončiť svoju sieť 
v sústreďovacom bode, pokiaľ 
minimalizuje vplyv na súkromný majetok 
a vlastné náklady so zreteľom na prístup 
k vysokorýchlostnej fyzickej infraštruktúre 
v budovách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý poskytovateľ verejných 
komunikačných sietí má právo ukončiť 
svoju sieť v sústreďovacom bode, pokiaľ 
minimalizuje vplyv na súkromný majetok 
a vlastné náklady so zreteľom na prístup 
k vysokorýchlostnej fyzickej infraštruktúre 
v budovách.

1. Každý poskytovateľ verejných 
komunikačných sietí má v budovách bez 
otvorených sietí v rámci hospodárskej 
súťaže v oblasti poskytovania služieb
právo ukončiť svoju sieť v sústreďovacom 
bode, pokiaľ minimalizuje vplyv na 
súkromný majetok a vlastné náklady so 
zreteľom na prístup k vysokorýchlostnej 
fyzickej infraštruktúre v budovách.

Or. en
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Odôvodnenie

Túto problematiku nastolili tie subjekty, ktoré poskytujú len pasívnu infraštruktúru a ktoré 
ako také neposkytujú žiadne služby.

Pozmeňujúci návrh 166
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý poskytovateľ verejných 
komunikačných sietí má právo ukončiť 
svoju sieť v sústreďovacom bode, pokiaľ 
minimalizuje vplyv na súkromný majetok 
a vlastné náklady so zreteľom na prístup 
k vysokorýchlostnej fyzickej infraštruktúre 
v budovách.

1. Každý poskytovateľ verejných 
komunikačných sietí má v budovách, ktoré 
nemajú otvorené siete v rámci 
hospodárskej súťaže v oblasti 
poskytovania služieb, právo ukončiť svoju 
sieť v sústreďovacom bode, pokiaľ 
minimalizuje vplyv na súkromný majetok 
a vlastné náklady so zreteľom na prístup 
k vysokorýchlostnej fyzickej infraštruktúre 
v budovách.

Or. sv

Odôvodnenie

Je dôležité, aby vlastníkom nehnuteľností bolo aj naďalej umožnené uplatňovať úspešný 
obchodný model, ktorý je už na mnohých miestach čoraz bežnejší, vrátane otvorených 
širokopásmových sietí a hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania služieb. Tento model 
pomohol na mnohých miestach rozšíriť a zaviesť širokopásmovú sieť za náklady, ktoré sú 
podľa medzinárodných noriem pre konečného spotrebiteľa nízke. Tento model si vyžaduje 
účinnú hospodársku súťaž v rámci jednej a tej istej širokopásmovej infraštruktúry. Je tiež 
šetrnejší k životnému prostrediu a energeticky účinnejší ako mnohé iné riešenia.

Pozmeňujúci návrh 167
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý poskytovateľ verejných 2. Každý poskytovateľ verejných 
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komunikačných sietí má právo na prístup 
ku každej existujúcej vysokorýchlostnej 
fyzickej infraštruktúre v budovách za 
primeraných podmienok, ak jej zdvojenie 
nie je technicky možné, alebo nie je 
ekonomicky efektívne. Držiteľ práva na 
používanie fyzickej infraštruktúry v 
budovách poskytne prístup za 
nediskriminačných podmienok.

komunikačných sietí má v budovách, ktoré 
nemajú otvorené siete v rámci 
hospodárskej súťaže v oblasti 
poskytovania služieb, právo na prístup ku 
každej existujúcej vysokorýchlostnej 
fyzickej infraštruktúre v budovách za 
primeraných podmienok, ak jej zdvojenie 
nie je technicky možné, alebo nie je 
ekonomicky efektívne. Držiteľ práva na 
používanie fyzickej infraštruktúry v 
budovách poskytne prístup za 
nediskriminačných podmienok.

Or. sv

Odôvodnenie

Je dôležité, aby vlastníkom nehnuteľností bolo aj naďalej umožnené uplatňovať úspešný 
obchodný model, ktorý je už na mnohých miestach čoraz bežnejší, vrátane otvorených 
širokopásmových sietí a hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania služieb. Tento model 
pomohol na mnohých miestach rozšíriť a zaviesť širokopásmovú sieť za náklady, ktoré sú 
podľa medzinárodných noriem pre konečného spotrebiteľa nízke. Tento model si vyžaduje 
účinnú hospodársku súťaž v rámci jednej a tej istej širokopásmovej infraštruktúry. Je tiež 
šetrnejší k životnému prostrediu a energeticky účinnejší ako mnohé iné riešenia.

Pozmeňujúci návrh 168
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý poskytovateľ verejných 
komunikačných sietí má právo na prístup 
ku každej existujúcej vysokorýchlostnej 
fyzickej infraštruktúre v budovách za 
primeraných podmienok, ak jej zdvojenie 
nie je technicky možné, alebo nie je 
ekonomicky efektívne. Držiteľ práva na 
používanie fyzickej infraštruktúry v 
budovách poskytne prístup za 
nediskriminačných podmienok.

2. Každý poskytovateľ verejných 
komunikačných sietí má v budovách bez 
otvorených sietí v rámci hospodárskej 
súťaže v oblasti poskytovania služieb
právo na prístup ku každej existujúcej 
vysokorýchlostnej fyzickej infraštruktúre 
v budovách za primeraných podmienok, ak 
jej zdvojenie nie je technicky možné, alebo 
nie je ekonomicky efektívne. Držiteľ práva 
na používanie fyzickej infraštruktúry v 
budovách poskytne prístup za 
nediskriminačných podmienok.
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Or. en

Odôvodnenie

Túto problematiku nastolili poskytovatelia pasívnej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 169
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak nie je dostupná vysokorýchlostná 
infraštruktúra v budovách, má každý 
poskytovateľ verejných komunikačných 
sietí právo ukončiť svoje zariadenia siete 
v súkromných priestoroch odberateľa 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných služieb s výhradou jeho 
súhlasu, pokiaľ sa tým minimalizuje vplyv 
na súkromný majetok, a jeho vlastné 
náklady.

4. Ak nie je dostupná vysokorýchlostná 
infraštruktúra v budovách, má každý 
poskytovateľ verejných komunikačných 
sietí právo ukončiť svoje zariadenia siete 
v súkromných priestoroch odberateľa 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných služieb s výhradou jeho 
súhlasu, pokiaľ sa tým minimalizuje vplyv 
na súkromný majetok, a jeho vlastné 
náklady. Ak sa nedospeje k dohode o 
ukončení takéhoto zariadenia siete, 
odberateľ alebo poskytovateľ verejnej 
komunikačnej siete sa môžu so svojím 
sporom obrátiť na príslušný orgán na 
urovnávanie sporov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Kent Johansson

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty môžu udeliť výnimky z 
odsekov 1 a 2 pre prístup k retailovým 
zákazníkom v nehnuteľnosti, v ktorej sa 
uplatňujú obchodné modely otvorenej 
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siete.

Or. sv

Odôvodnenie

Je dôležité, aby vlastníkom nehnuteľností bolo aj naďalej umožnené uplatňovať úspešný 
obchodný model, ktorý je už na mnohých miestach čoraz bežnejší, vrátane otvorených 
širokopásmových sietí a hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania služieb. Tento model 
pomohol na mnohých miestach rozšíriť a zaviesť širokopásmovú sieť za náklady, ktoré sú 
podľa medzinárodných noriem pre konečného spotrebiteľa nízke. Tento model si vyžaduje 
účinnú hospodársku súťaž v rámci jednej a tej istej širokopásmovej infraštruktúry. Je tiež 
šetrnejší k životnému prostrediu a energeticky účinnejší ako mnohé iné riešenia.

Pozmeňujúci návrh 171
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 8 - odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. Členské štáty môžu udeliť výnimku z 
odsekov 1 a 2 aj v súvislosti s 
prístupovými linkami ku koncovým 
používateľom v nehnuteľnostiach, v 
ktorých sa používajú obchodné modely s 
otvorenými sieťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Marita Ulvskog

Návrh nariadenia
Článok 8 - odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty môžu udeliť výnimky z 
odsekov 1 a 2, pokiaľ ide o prístup ku 
koncovým používateľom, ak sa v 
nehnuteľnosti používajú otvorené siete v 
rámci hospodárskej súťaže v oblasti 
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poskytovania služieb.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 173
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Národný regulačný orgán, ktorý plní 
úlohy stanovené v článku 10 smernice 
2002/21/ES, vykonáva funkciu 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie sporov 
uvedeného v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 
9, článku 5 ods. 4 a článku 9 ods. 3, pokiaľ 
členský štát nemenuje iné príslušné orgány.

1. Národný regulačný orgán, ktorý plní 
úlohy stanovené v článku 10 smernice 
2002/21/ES, vykonáva funkciu 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie sporov 
uvedeného v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 
9, článku 5 ods. 4 a článku 9 ods. 3, pokiaľ 
členský štát nemenuje iné príslušné orgány.

Ak sa členský štát rozhodne vymenovať 
vnútroštátny regulačný orgán, ktorý plní 
úlohy stanovené v článku 20 smernice 
2002/21/ES ako vnútroštátny orgán na 
urovnávanie sporov, je povinný požiadať 
o stanovisko sektorové regulačné orgány 
predtým, ako prijme akékoľvek záväzné 
rozhodnutie o určení spravodlivých 
podmienok alebo cien.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Národný regulačný orgán, ktorý plní 
úlohy stanovené v článku 10 smernice 
2002/21/ES, vykonáva funkciu 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie sporov 
uvedeného v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 

1. Národný regulačný orgán, ktorý plní 
úlohy stanovené v článku 10 smernice 
2002/21/ES, vykonáva funkciu 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie sporov 
uvedeného v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 
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9, článku 5 ods. 4 a článku 9 ods. 3, pokiaľ 
členský štát nemenuje iné príslušné orgány.

9, článku 5 ods. 4 a článku 9 ods. 3, pokiaľ 
členský štát nemenuje iné príslušné orgány, 
ktoré majú väčšiu schopnosť vyhodnotiť 
dôsledky, najmä v oblasti vodných 
zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Gaston Franco

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Národný regulačný orgán, ktorý plní 
úlohy stanovené v článku 20 smernice 
2002/21/ES, vykonáva funkcie jediného 
informačného miesta uvedeného 
v článkoch 4 a 6, pokiaľ členský štát 
nemenuje iné príslušné orgány.

3. Národný regulačný orgán, ktorý plní 
úlohy stanovené v článku 20 smernice 
2002/21/ES, vykonáva funkcie jediného 
informačného miesta uvedeného 
v článkoch 4 a 6, pokiaľ členský štát 
nemenuje iné príslušné orgány, napríklad 
orgán verejného sektora na vnútroštátnej 
alebo miestnej úrovni.

Or. fr

Odôvodnenie

Niektoré miestne orgány v členských štátoch už zaviedli dohody o spoločnom využívaní 
kartografických údajov na spoločných platformách. Tam, kde existujú takéto dohody, nie je 
žiadny dôvod vytvárať jedno kontaktné miesto na inej úrovni, ako na úrovni miestneho 
orgánu.

Pozmeňujúci návrh 176
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Národný regulačný orgán, ktorý plní 
úlohy stanovené v článku 20 smernice 

3. Národný regulačný orgán, ktorý plní 
úlohy stanovené v článku 20 smernice 
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2002/21/ES, vykonáva funkcie jediného 
informačného miesta uvedeného 
v článkoch 4 a 6, pokiaľ členský štát 
nemenuje iné príslušné orgány.

2002/21/ES, vykonáva funkcie jediného 
informačného miesta uvedeného 
v článkoch 4 a 6, pokiaľ členský štát 
nemenuje iné príslušné orgány, najmä 
orgán verejného sektora na vnútroštátnej 
alebo miestnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré miestne spoločenstvá v členských štátoch už realizovali dohody o spoločnom 
využívaní kartografických údajov týkajúcich sa spoločných platforiem. Ak takáto organizácia 
existuje, nie je možné vytvárať jedno kontaktné miesto na inej úrovni, ako na úrovni 
miestneho spoločenstva.

Pozmeňujúci návrh 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade najneskôr do [Úrad pre publikácie:
uveďte presný dátum:  nadobudnutie 
účinnosti tohto nariadenia + 3 roky] 
správu o implementácii tohto nariadenia. 
Správa bude obsahovať zhrnutie vplyvu 
opatrení stanovených týmto nariadením a 
posúdenie postupu v dosahovaní jeho 
cieľov.

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade najneskôr do [Úrad pre publikácie:
uveďte presný dátum:  nadobudnutie 
účinnosti tohto nariadenia + 3 roky] 
správu o implementácii tejto smernice. 
Správa bude obsahovať zhrnutie vplyvu 
opatrení stanovených týmto nariadením a 
posúdenie postupu v dosahovaní jeho 
cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť XXXX
po jej uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Túto skutočnosť schvália spoluzákonodarcovia

Pozmeňujúci návrh 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jej uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie je záväzné v celom 
rozsahu a priamo uplatniteľné vo 
všetkých členských štátoch.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11 a
Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

Or. en


