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Pozmeňujúci návrh 154
Giles Chichester

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom 
čítaní;

1. zamieta návrh Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta (návrh 
Komisie).

Or. de

Odôvodnenie

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Pozmeňujúci návrh 156
Jens Rohde

Návrh legislatívneho uznesenia
Citácia 5 a (nová)
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Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na uznesenie Európskeho
parlamentu z 12. septembra 2013 s 
názvom Digitálna agenda pre rast, 
mobilitu a zamestnanosť: čas zaradiť 
vyššiu rýchlosť, v ktorom Európsky
parlament vyzýva na zrušenie roamingu v
roku 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európa musí využiť všetky zdroje rastu 
na prekonanie krízy, vytvorenie 
pracovných miest a obnovenie svojej 
konkurencieschopnosti. Obnova rastu 
a vytvárania pracovných miest v Únii je 
cieľom stratégie Európa 2020. Európska 
rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 
2013 zdôraznila význam jednotného 
digitálneho trhu pre rast a vyzvala na 
predloženie konkrétnych opatrení s cieľom 
čo najskôr vytvoriť jednotný trh v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií. V súlade s cieľmi stratégie 
Európa 2020 a s touto výzvou je účelom 
tohto nariadenia vytvorenie jednotného 
trhu s elektronickými komunikáciami 
prostredníctvom doplnenia a prispôsobenia 
existujúceho regulačného rámca Únie pre 
elektronické komunikácie.

(1) Európa musí využiť všetky zdroje rastu 
na prekonanie krízy, vytvorenie 
pracovných miest a obnovenie svojej 
konkurencieschopnosti. Obnova rastu 
a vytvárania pracovných miest v Únii je 
cieľom stratégie Európa 2020. Naviac
digitálna sféra sa stala súčasťou
verejného priestoru, v ktorom sa 
zavádzajú nové formy cezhraničného 
obchodu a podnikateľské príležitosti pre
európske spoločnosti v globálnom
digitálnom hospodárstve sa vytvárajú
spoločne s inovatívnym rozvojom trhu a
sociálnou a kultúrnou interakciou.
Európska rada na svojom jarnom zasadnutí 
v roku 2013 zdôraznila význam jednotného 
digitálneho trhu pre rast a vyzvala na 
predloženie konkrétnych opatrení s cieľom 
čo najskôr vytvoriť jednotný trh v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií. V súlade s cieľmi stratégie 
Európa 2020 a s touto výzvou je účelom 
tohto nariadenia vytvorenie jednotného 
trhu s elektronickými komunikáciami 
prostredníctvom doplnenia a prispôsobenia 
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existujúceho regulačného rámca Únie pre 
elektronické komunikácie.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s transatlantickým dialógom (TLD), neoficiálnym dokumentom „Kybernetická 
bezpečnosť a otázky súvisiace s internetom - vytvorenie rámca pre transatlantickú politiku“.

Pozmeňujúci návrh 158
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V Digitálnej agende pre Európu, jednej 
z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, 
sa už informačným a komunikačným 
technológiám a prepojiteľnosti sietí 
priznala úloha nevyhnutného základu pre 
rozvoj nášho hospodárstva a spoločnosti. 
Aby Európa mohla využívať výhody 
digitálnej transformácie, Únia potrebuje 
dynamický jednotný trh s elektronickými 
komunikáciami pre všetky odvetvia v celej 
Európe. Takýto skutočne jednotný trh 
s komunikáciami bude základným 
kameňom inovatívneho a „inteligentného“ 
digitálneho hospodárstva a základom 
jednotného digitálneho trhu, v rámci 
ktorého môžu online služby voľne 
prekračovať hranice.

(2) V Digitálnej agende pre Európu, jednej 
z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, 
sa už informačným a komunikačným 
technológiám a prepojiteľnosti sietí 
priznala úloha nevyhnutného základu pre 
rozvoj nášho hospodárstva a spoločnosti. 
Aby Európa mohla využívať výhody 
digitálnej transformácie, Únia potrebuje 
dynamický jednotný trh s elektronickými 
komunikáciami pre všetky odvetvia v celej 
Európe. Takýto skutočne jednotný trh 
s komunikáciami bude základným 
kameňom inovatívneho a „inteligentného“ 
digitálneho hospodárstva a základom 
jednotného digitálneho trhu, v rámci 
ktorého môžu online služby voľne 
prekračovať hranice na základe 
spoločného, otvoreného, 
štandardizovaného a interoperabilného
rámca.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 159
Petra Kammerevert
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu 
s elektronickými komunikáciami by mala
byť zabezpečená sloboda poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
všetkým zákazníkom v Únii a právo 
každého koncového používateľa vybrať si 
najlepšiu ponuku dostupnú na trhu, pričom 
táto sloboda a toto právo by nemali byť 
obmedzované fragmentáciou trhu podľa 
vnútroštátnych hraníc. Súčasný regulačný 
rámec v oblasti elektronických 
komunikácií túto fragmentáciu úplne 
nerieši, keďže v ňom namiesto režimu 
udeľovania všeobecného oprávnenia pre 
celú Úniu platia vnútroštátne režimy, 
vnútroštátne schémy prideľovania 
frekvenčného spektra, rozdiely 
v prístupových produktoch dostupných 
pre poskytovateľov elektronických 
komunikácií v rôznych členských štátoch 
a rôzne súbory sektorovo špecifických 
spotrebiteľských pravidiel. Pravidlá Únie 
v mnohých prípadoch iba vymedzujú 
základnú líniu a členské štáty ich často 
vykonávajú rozdielnymi spôsobmi.

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu 
s elektronickými komunikáciami by malo
byť zabezpečené právo každého 
jednotlivca na prístup k elektronickým 
komunikačným sieťam a službám v Únii, 
sloboda poskytovať tieto siete a služby
a právo každého koncového používateľa 
vybrať si najlepšiu ponuku dostupnú na 
trhu, pričom táto sloboda a tieto práva by 
nemali byť obmedzované fragmentáciou 
trhu podľa vnútroštátnych hraníc.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu 
s elektronickými komunikáciami by mala 
byť zabezpečená sloboda poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
všetkým zákazníkom v Únii a právo 

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu 
s elektronickými komunikáciami by mala 
byť zabezpečená sloboda poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
všetkým zákazníkom v Únii a právo 
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každého koncového používateľa vybrať si 
najlepšiu ponuku dostupnú na trhu, pričom 
táto sloboda a toto právo by nemali byť 
obmedzované fragmentáciou trhu podľa 
vnútroštátnych hraníc. Súčasný regulačný 
rámec v oblasti elektronických 
komunikácií túto fragmentáciu úplne 
nerieši, keďže v ňom namiesto režimu 
udeľovania všeobecného oprávnenia pre 
celú Úniu platia vnútroštátne režimy, 
vnútroštátne schémy prideľovania 
frekvenčného spektra, rozdiely 
v prístupových produktoch dostupných 
pre poskytovateľov elektronických 
komunikácií v rôznych členských štátoch 
a rôzne súbory sektorovo špecifických 
spotrebiteľských pravidiel. Pravidlá Únie 
v mnohých prípadoch iba vymedzujú 
základnú líniu a členské štáty ich často 
vykonávajú rozdielnymi spôsobmi.

každého koncového používateľa vybrať si 
najlepšiu ponuku dostupnú na trhu, pričom 
táto sloboda a toto právo by nemali byť 
obmedzované fragmentáciou trhu podľa 
vnútroštátnych hraníc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
András Gyürk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom 
trhu s elektronickými komunikáciami by
mala byť zabezpečená sloboda poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
všetkým zákazníkom v Únii a právo 
každého koncového používateľa vybrať si 
najlepšiu ponuku dostupnú na trhu, pričom 
táto sloboda a toto právo by nemali byť 
obmedzované fragmentáciou trhu podľa 
vnútroštátnych hraníc. Súčasný regulačný 
rámec v oblasti elektronických 
komunikácií túto fragmentáciu úplne 
nerieši, keďže v ňom namiesto režimu 
udeľovania všeobecného oprávnenia pre 
celú Úniu platia vnútroštátne režimy,

(3) Mala by byť zabezpečená sloboda 
poskytovať elektronické komunikačné siete 
a služby všetkým zákazníkom v Únii 
a právo každého koncového používateľa 
vybrať si najlepšiu ponuku dostupnú na 
trhu, pričom táto sloboda a toto právo by 
nemali byť obmedzované fragmentáciou 
trhu podľa vnútroštátnych hraníc. Súčasný 
regulačný rámec v oblasti elektronických 
komunikácií túto fragmentáciu úplne 
nerieši, keďže sa v ňom uplatňuje odlišné 
vnútroštátne vykonávanie režimu 
udeľovania všeobecného oprávnenia, 
vnútroštátne schémy prideľovania 
frekvenčného spektra a rôzne súbory 
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vnútroštátne schémy prideľovania 
frekvenčného spektra, rozdiely 
v prístupových produktoch dostupných 
pre poskytovateľov elektronických 
komunikácií v rôznych členských štátoch 
a rôzne súbory sektorovo špecifických 
spotrebiteľských pravidiel. Pravidlá Únie 
v mnohých prípadoch iba vymedzujú 
základnú líniu a členské štáty ich často 
vykonávajú rozdielnymi spôsobmi.

sektorovo špecifických spotrebiteľských 
pravidiel. Napríklad, zatiaľ čo smernica
o povolení obmedzuje typ informácií, 
ktoré môžu byť vyžadované, 12 členských
štátov požaduje ďalšie podrobnosti, ako je
kategorizácia zamýšľaných typov aktivít, 
geografický rozsah činnosti, cieľový trh, 
štruktúra spoločnosti vrátane mien
akcionárov a spoločníkov akcionárov, 
certifikáciu obchodnej komory a výpisy z 
registrov trestov zástupcu podniku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu 
s elektronickými komunikáciami by mala 
byť zabezpečená sloboda poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
všetkým zákazníkom v Únii a právo 
každého koncového používateľa vybrať si 
najlepšiu ponuku dostupnú na trhu, pričom 
táto sloboda a toto právo by nemali byť 
obmedzované fragmentáciou trhu podľa 
vnútroštátnych hraníc. Súčasný regulačný 
rámec v oblasti elektronických 
komunikácií túto fragmentáciu úplne 
nerieši, keďže v ňom namiesto režimu 
udeľovania všeobecného oprávnenia pre 
celú Úniu platia vnútroštátne režimy, 
vnútroštátne schémy prideľovania 
frekvenčného spektra, rozdiely 
v prístupových produktoch dostupných 
pre poskytovateľov elektronických 
komunikácií v rôznych členských štátoch 
a rôzne súbory sektorovo špecifických 
spotrebiteľských pravidiel. Pravidlá Únie 
v mnohých prípadoch iba vymedzujú 
základnú líniu a členské štáty ich často 

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu 
s elektronickými komunikáciami by mala 
byť zabezpečená sloboda poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
všetkým zákazníkom v Únii a právo 
každého koncového používateľa vybrať si 
najlepšiu ponuku dostupnú na trhu, pričom 
táto sloboda a toto právo by nemali byť 
obmedzované fragmentáciou trhu podľa 
vnútroštátnych hraníc. Súčasný regulačný 
rámec v oblasti elektronických 
komunikácií je potrebné harmonizovať a
zjednodušiť s cieľom uľahčiť a urýchliť
dokončenie jednotného digitálneho trhu.
Pravidlá Únie v mnohých prípadoch iba 
vymedzujú základnú líniu a členské štáty 
ich často vykonávajú rozdielnymi 
spôsobmi.
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vykonávajú rozdielnymi spôsobmi.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 163
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu 
s elektronickými komunikáciami by mala 
byť zabezpečená sloboda poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
všetkým zákazníkom v Únii a právo 
každého koncového používateľa vybrať si 
najlepšiu ponuku dostupnú na trhu, pričom 
táto sloboda a toto právo by nemali byť 
obmedzované fragmentáciou trhu podľa 
vnútroštátnych hraníc. Súčasný regulačný 
rámec v oblasti elektronických 
komunikácií túto fragmentáciu úplne 
nerieši, keďže v ňom namiesto režimu 
udeľovania všeobecného oprávnenia pre 
celú Úniu platia vnútroštátne režimy, 
vnútroštátne schémy prideľovania 
frekvenčného spektra, rozdiely 
v prístupových produktoch dostupných pre 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií v rôznych členských štátoch 
a rôzne súbory sektorovo špecifických 
spotrebiteľských pravidiel. Pravidlá Únie 
v mnohých prípadoch iba vymedzujú 
základnú líniu a členské štáty ich často 
vykonávajú rozdielnymi spôsobmi.

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu 
s elektronickými komunikáciami by mala 
byť zabezpečená sloboda poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
všetkým zákazníkom v Únii a právo 
každého koncového používateľa vybrať si 
najlepšiu ponuku dostupnú na trhu, pričom 
táto sloboda a toto právo by nemali byť 
obmedzované fragmentáciou trhu podľa 
vnútroštátnych hraníc. Súčasný regulačný 
rámec v oblasti elektronických 
komunikácií túto fragmentáciu úplne 
nerieši, keďže v ňom namiesto režimu 
udeľovania všeobecného oprávnenia pre 
celú Úniu platia vnútroštátne režimy, 
vnútroštátne schémy prideľovania 
frekvenčného spektra, rozdiely 
v prístupových produktoch dostupných pre 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií v rôznych členských štátoch 
a rôzne súbory sektorovo špecifických 
spotrebiteľských pravidiel. Pravidlá Únie v
mnohých prípadoch iba vymedzujú 
základnú líniu a rozdiely v presadzovaní a
vykonávaní regulačného rámca viedli k 
vyšším nákladom pre prevádzkovateľov, 
ktorí pôsobia vo viac ako jednej krajine;
tým sa bráni investíciám a rozvoju
jednotného trhu v oblasti telekomunikácií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Skutočne jednotný trh s elektronickými 
komunikáciami by mal posilniť 
hospodársku súťaž, investície a inovácie 
v oblasti nových a pokročilých sietí 
a služieb prostredníctvom podpory 
integrácie trhu a ponúk cezhraničných 
služieb. Tak by mal pomôcť dosiahnuť 
ambiciózne ciele v oblasti 
vysokorýchlostného širokopásmového 
prístupu stanovené v Digitálnej agende pre 
Európu. Rastúca dostupnosť digitálnych 
infraštruktúr a služieb by zasa mala rozšíriť 
výber pre spotrebiteľov, zvýšiť kvalitu 
služieb a rozmanitosť obsahu a prispieť 
k sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 
uľahčiť mobilitu v rámci Únie.

(4) Skutočne jednotný trh s elektronickými 
komunikáciami by mal posilniť 
hospodársku súťaž, investície a inovácie 
v oblasti nových a pokročilých sietí 
a služieb prostredníctvom podpory 
integrácie trhu a ponúk cezhraničných 
služieb. Tak by mal pomôcť dosiahnuť
ambiciózne ciele v oblasti 
vysokorýchlostného širokopásmového 
prístupu stanovené v Digitálnej agende pre 
Európu a uľahčiť vznik služieb a
aplikácií, ktoré sú schopné využívať
otvorené údaje a formáty
interoperabilným, štandardizovaným a
bezpečným spôsobom, čo zaisťuje, že
budú v celej Únii k dispozícii na rovnakej
funkčnej a nefunkčnej úrovni. Rastúca 
dostupnosť digitálnych infraštruktúr 
a služieb by zasa mala rozšíriť výber pre 
spotrebiteľov, zvýšiť kvalitu služieb 
a rozmanitosť obsahu a prispieť k sociálnej 
a územnej súdržnosti, ako aj uľahčiť 
mobilitu v rámci Únie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 165
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Skutočne jednotný trh s elektronickými 
komunikáciami by mal posilniť 
hospodársku súťaž, investície a inovácie
v oblasti nových a pokročilých sietí 

(4) Skutočne jednotný trh s elektronickými 
komunikáciami by mal posilniť 
hospodársku súťaž, koordináciu, 
investície, inovácie a väčšiu kapacitu
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a služieb prostredníctvom podpory 
integrácie trhu a ponúk cezhraničných 
služieb. Tak by mal pomôcť dosiahnuť 
ambiciózne ciele v oblasti 
vysokorýchlostného širokopásmového 
prístupu stanovené v Digitálnej agende pre 
Európu. Rastúca dostupnosť digitálnych 
infraštruktúr a služieb by zasa mala rozšíriť 
výber pre spotrebiteľov, zvýšiť kvalitu 
služieb a rozmanitosť obsahu a prispieť 
k sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 
uľahčiť mobilitu v rámci Únie.

v oblasti nových a pokročilých sietí 
a služieb prostredníctvom podpory 
integrácie trhu a ponúk cezhraničných 
služieb. Tak by mal pomôcť dosiahnuť 
ambiciózne ciele v oblasti 
vysokorýchlostného širokopásmového 
prístupu stanovené v Digitálnej agende pre 
Európu. Rastúca dostupnosť digitálnych 
infraštruktúr a služieb by zasa mala rozšíriť 
výber pre spotrebiteľov, zvýšiť kvalitu 
služieb a rozmanitosť obsahu a prispieť 
k sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 
uľahčiť mobilitu v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Skutočne jednotný trh s elektronickými 
komunikáciami by mal posilniť 
hospodársku súťaž, investície a inovácie 
v oblasti nových a pokročilých sietí 
a služieb prostredníctvom podpory 
integrácie trhu a ponúk cezhraničných 
služieb. Tak by mal pomôcť dosiahnuť 
ambiciózne ciele v oblasti 
vysokorýchlostného širokopásmového 
prístupu stanovené v Digitálnej agende pre 
Európu. Rastúca dostupnosť digitálnych 
infraštruktúr a služieb by zasa mala rozšíriť 
výber pre spotrebiteľov, zvýšiť kvalitu 
služieb a rozmanitosť obsahu a prispieť 
k sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 
uľahčiť mobilitu v rámci Únie.

(4) Skutočne jednotný trh s elektronickými 
komunikáciami by mal posilniť 
hospodársku súťaž, investície a inovácie 
v oblasti nových a pokročilých sietí 
a služieb prostredníctvom podpory 
integrácie trhu a ponúk cezhraničných 
služieb. Tak by mal pomôcť dosiahnuť, a 
dokonca aj prekročiť, ciele v oblasti 
vysokorýchlostného širokopásmového 
prístupu stanovené v Digitálnej agende pre 
Európu. Rastúca dostupnosť digitálnych 
infraštruktúr a služieb by zasa mala rozšíriť 
výber pre spotrebiteľov, zvýšiť kvalitu 
služieb a rozmanitosť obsahu a prispieť 
k sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 
uľahčiť mobilitu v rámci Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Prínosy vyplývajúce z jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami by sa 
mali rozšíriť na širší digitálny ekosystém, 
ktorý zahŕňa výrobcov zariadení v Únii, 
poskytovateľov obsahu a aplikácií, a na 
hospodárstvo ako celok vrátane odvetví, 
ako je bankovníctvo, automobilový 
priemysel, logistika, maloobchod, 
energetika a doprava, ktoré potrebujú 
prepojiteľnosť na zvýšenie svojej 
produktivity, napríklad prostredníctvom 
všadeprítomných aplikácií cloud 
computingu, pripojených predmetov 
a možností poskytovania integrovaných 
služieb pre rôzne časti podnikov. Orgány 
verejnej správy a odvetvie zdravotníctva by 
takisto mali ťažiť zo širšej dostupnosti 
služieb elektronickej verejnej správy 
a elektronického zdravotníctva. Na
jednotnom trhu s elektronickými 
komunikáciami by sa mala zlepšiť aj 
ponuka kultúrneho obsahu a služieb, ako aj 
kultúrna rozmanitosť vo všeobecnosti. 
Poskytovanie prepojiteľnosti 
prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí a služieb má pre 
hospodárstvo ako celok a pre spoločnosť 
taký význam, že je potrebné sa vyhnúť 
neopodstatneným sektorovo špecifickým 
záťažiam, či už regulačným, alebo iným.

(5) Prínosy vyplývajúce z jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami by sa 
mali rozšíriť na širší digitálny ekosystém, 
ktorý zahŕňa výrobcov zariadení v Únii, 
poskytovateľov obsahu a aplikácií, a na 
hospodárstvo ako celok vrátane odvetví, 
ako je bankovníctvo, automobilový 
priemysel, logistika, maloobchod, 
energetika, medicína, mobilita a doprava, 
a inteligentné riadenie mimoriadnych
udalostí a prírodných katastrof, ktoré 
potrebujú prepojiteľnosť a širokopásmové
pripojenie na zvýšenie svojej produktivity, 
kvality a zabezpečenia koncového 
užívateľa, napríklad prostredníctvom 
všadeprítomných aplikácií cloud 
computingu, pokročilej analýzy veľkých
dát z komunikačných sietí, pripojených a
interoperabilných predmetov a možností 
poskytovania integrovaných
cezhraničných služieb, a to v kontexte
otvoreného štandardu interoperability
systémov a otvorených údajov. Orgány 
verejnej správy a odvetvie zdravotníctva by 
takisto mali ťažiť zo širšej dostupnosti 
služieb elektronickej verejnej správy 
a elektronického zdravotníctva. Na 
jednotnom trhu s elektronickými 
komunikáciami by sa mala zlepšiť aj 
ponuka kultúrneho obsahu a služieb, ako aj 
kultúrna rozmanitosť vo všeobecnosti. 
Poskytovanie prepojiteľnosti 
prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí a služieb má pre 
hospodárstvo ako celok a pre spoločnosť a 
inteligentné mestá budúcnosti taký 
význam, že je potrebné sa vyhnúť
neopodstatneným sektorovo špecifickým 
záťažiam, či už regulačným, alebo iným.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 168
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Prínosy vyplývajúce z jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami by sa 
mali rozšíriť na širší digitálny ekosystém, 
ktorý zahŕňa výrobcov zariadení v Únii, 
poskytovateľov obsahu a aplikácií, a na 
hospodárstvo ako celok vrátane odvetví, 
ako je bankovníctvo, automobilový 
priemysel, logistika, maloobchod, 
energetika a doprava, ktoré potrebujú 
prepojiteľnosť na zvýšenie svojej 
produktivity, napríklad prostredníctvom 
všadeprítomných aplikácií cloud 
computingu, pripojených predmetov 
a možností poskytovania integrovaných 
služieb pre rôzne časti podnikov. Orgány 
verejnej správy a odvetvie zdravotníctva by 
takisto mali ťažiť zo širšej dostupnosti 
služieb elektronickej verejnej správy 
a elektronického zdravotníctva. Na 
jednotnom trhu s elektronickými 
komunikáciami by sa mala zlepšiť aj 
ponuka kultúrneho obsahu a služieb, ako aj 
kultúrna rozmanitosť vo všeobecnosti. 
Poskytovanie prepojiteľnosti 
prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí a služieb má pre 
hospodárstvo ako celok a pre spoločnosť 
taký význam, že je potrebné sa vyhnúť 
neopodstatneným sektorovo špecifickým 
záťažiam, či už regulačným, alebo iným.

(5) Prínosy vyplývajúce z jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami by sa 
mali rozšíriť na širší digitálny ekosystém, 
ktorý zahŕňa výrobcov zariadení v Únii, 
poskytovateľov obsahu a aplikácií, a na 
hospodárstvo ako celok vrátane odvetví, 
ako je bankovníctvo, automobilový 
priemysel, logistika, maloobchod, 
energetika a doprava, ktoré potrebujú 
prepojiteľnosť na zvýšenie svojej 
produktivity, napríklad prostredníctvom 
všadeprítomných aplikácií cloud 
computingu, pripojených predmetov 
a možností poskytovania integrovaných 
služieb pre rôzne časti podnikov. Orgány 
verejnej správy a odvetvie zdravotníctva by 
takisto mali ťažiť zo širšej dostupnosti 
služieb elektronickej verejnej správy 
a elektronického zdravotníctva. Na 
jednotnom trhu s elektronickými 
komunikáciami by sa mala zlepšiť aj 
ponuka kultúrneho a vzdelávacieho obsahu 
a služieb, ako aj kultúrna rozmanitosť vo 
všeobecnosti. Poskytovanie prepojiteľnosti 
prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí a služieb má pre 
hospodárstvo ako celok a pre spoločnosť 
taký význam, že je potrebné sa vyhnúť 
neopodstatneným sektorovo špecifickým 
záťažiam, či už regulačným, alebo iným.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 169
Marisa Matias

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

zamerané na zrušenie roamingu by navyše 
mali koncovým používateľom poskytnúť 
istotu, že môžu zostať pripojení, aj keď 
cestujú v rámci Únie, a to bez toho, aby 
museli platiť dodatočné poplatky nad
rámec sadzieb, ktoré platia v členskom 
štáte, v ktorom uzatvorili zmluvu.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 170
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

harmonizovať pravidlá na ochranu 
koncových používateľov, najmä 
spotrebiteľov. Spolu s pravidlami 
týkajúcimi sa prístupu k online obsahu, 
aplikáciám a službám, riadenia prevádzky
a zdieľaných spoločných noriem
týkajúcich sa súkromia koncového
užívateľa a ochrany a bezpečnosti údajov
ktoré nielen chránia koncových 
používateľov, ale zároveň zabezpečujú 
nepretržité fungovanie ekosystému 
internetu ako motora inovácií, sem patria 
pravidlá nediskriminácie, poskytovania 
zmluvných informácií, ukončenia zmluvy 
a zmeny poskytovateľa. Ďalšie reformy 
v oblasti roamingu by navyše mali 
koncovým používateľom poskytnúť istotu, 
že môžu zostať pripojení, aj keď cestujú 
v rámci Únie, a mali by sa postupne stať 
hnacou silou zbližovania cien a ostatných 
podmienok v Únii.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 171
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Toto nariadenie je zamerané na 
dobudovanie jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami 
prostredníctvom opatrení vykonávaných 
pozdĺž troch širokých, vzájomne 
prepojených osí. Po prvé, malo by 
zabezpečiť slobodu poskytovať 
elektronické komunikačné služby cez 
hranice a siete v rozličných členských 
štátoch, pričom sa opiera o koncepciu 
jednotného oprávnenia EÚ, ktoré vytvára 
podmienky na zabezpečenie väčšej 
konzistentnosti a predvídateľnosti obsahu 
a vykonávania sektorovo špecifickej 

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

druhé, je potrebné za oveľa 
konvergentnejších podmienok umožniť 
prístup k vstupom podstatným pre 
cezhraničné poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí a služieb, a to nielen 
v prípade bezdrôtových širokopásmových 
komunikácií, pre ktoré je kľúčové 
licencované aj nelicencované frekvenčné 
spektrum, ale aj v prípade prepojiteľnosti 
pomocou pevnej linky. Po tretie, v záujme 
zosúladenia podmienok podnikania 
a budovania dôvery občanov v digitálny 
svet by sa v tomto nariadení mali 
harmonizovať pravidlá na ochranu 
koncových používateľov, najmä 
spotrebiteľov. Spolu s pravidlami 
týkajúcimi sa prístupu k online obsahu, 
aplikáciám a službám a riadenia 
prevádzky, ktoré nielen chránia koncových 
používateľov, ale zároveň zabezpečujú 
nepretržité fungovanie ekosystému 
internetu ako motora inovácií, sem patria 
pravidlá nediskriminácie, poskytovania 
zmluvných informácií, ukončenia zmluvy 
a zmeny poskytovateľa. Ďalšie reformy 
v oblasti roamingu by navyše mali 
koncovým používateľom poskytnúť istotu, 
že môžu zostať pripojení, aj keď cestujú 
v rámci Únie, a mali by sa postupne stať 
hnacou silou zbližovania cien a ostatných 
podmienok v Únii.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 172
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Toto nariadenie je zamerané na 
dobudovanie jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami 

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

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

(Tento pozmeňujúci sa vzťahuje na celý
text)

Or. en
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Odôvodnenie

Uprednostňujeme termín „používateľ“ namiesto termínu „koncový používateľ“, ktorý
predstavuje príliš reštriktívny alebo pasívny aspekt používateľa internetu. Používateľ
internetu by mal byť tiež oprávnený poskytovať aplikácie a služby na internete; pozri náš
pozmeňovací návrh k článku 23-1. Slobody na internete vyžadujú, aby sme si to pripomínali.

Pozmeňujúci návrh 173
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Pri zohľadnení konvergencie kedysi
samostatných trhov tradičných
telekomunikačných služieb a služieb 
informačnej spoločnosti, rozsah 
pôsobnosti tohto nariadenia sa vzťahuje
na všetky služby, ktoré prevažne slúžia na 
komunikačné účely alebo ich primárne
používajú spotrebitelia na komunikáciu, s 
cieľom zabezpečiť vhodnú úroveň
ochrany spotrebiteľa. Služby, ktoré
neslúžia prevažne na komunikačné účely
a nemajú v podstate komunikačný 
charakter, ako sú online bankové služby a
lokalizačné služby, sú naďalej vylúčené z 
jeho pôsobnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 174
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Poskytovanie cezhraničných 
elektronických komunikácií ešte stále 
podlieha väčšiemu zaťaženiu než služby 

(9) Poskytovanie cezhraničných 
elektronických komunikácií ešte stále 
podlieha väčšiemu zaťaženiu než služby 
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poskytované v rámci vnútroštátnych 
hraníc. Cezhraniční poskytovatelia 
predovšetkým ešte stále majú 
oznamovaciu povinnosť v jednotlivých 
hostiteľských členských štátoch a musia 
v nich platiť poplatky. Držitelia 
jednotného oprávnenia EÚ by mali 
podliehať systému jednotného oznámenia 
v tom členskom štáte, kde majú hlavné 
miesto podnikania (domovský členský 
štát), čo zníži administratívnu záťaž 
cezhraničných prevádzkovateľov. 
Jednotné oprávnenie EÚ by sa malo 
vzťahovať na akýkoľvek podnik, ktorý 
poskytuje alebo plánuje poskytovať 
elektronické komunikačné služby a siete 
vo viac než jednom členskom štáte, a malo 
by ho oprávňovať na využívanie práv 
spojených so slobodou poskytovať 
elektronické komunikačné služby a siete 
v súlade s týmto nariadením 
v ktoromkoľvek členskom štáte. Jednotné 
oprávnenie EÚ, ktoré vymedzuje právny 
rámec, ktorý sa vzťahuje na 
prevádzkovateľov elektronických 
komunikácií poskytujúcich služby vo 
viacerých členských štátoch na základe 
všeobecného oprávnenia v domovskom 
členskom štáte, by malo zaistiť účinnosť 
slobody poskytovať elektronické 
komunikačné služby a siete v celej Únii.

poskytované v rámci vnútroštátnych 
hraníc. Je potrebné zaviesť
harmonizované a zjednodušené pravidlá 
pre formát a obsah oznámení, ktoré musia 
poskytovať prevádzkovatelia v každom 
členskom štáte, v ktorom chcú vykonávať 
svoju činnosť. Komisia by mala 
vypracovať štandardný formát oznámenia
po konzultácii so všetkými
zainteresovanými stranami a s podporou
orgánu BEREC.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 175
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb alebo sietí cez 
hranice môže mať rôzne formy v závislosti 
od niekoľkých faktorov, ako je napríklad 

(10) Poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb alebo sietí cez 
hranice môže mať rôzne formy v závislosti 
od niekoľkých faktorov, ako je napríklad 
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druh poskytovanej siete alebo 
poskytovaných služieb, rozsah nevyhnutnej 
fyzickej infraštruktúry alebo počet 
účastníkov v rôznych členských štátoch. 
Zámer poskytovať elektronické 
komunikačné služby cez hranice alebo 
prevádzkovať elektronickú komunikačnú 
sieť vo viac než jednom členskom štáte sa 
môže preukázať prostredníctvom činností, 
akými sú napríklad rokovania o dohodách 
o prístupe k sieťam v danom členskom 
štáte alebo predaj cez internetovú lokalitu 
v jazyku cieľového členského štátu.

druh poskytovanej siete alebo 
poskytovaných služieb, rozsah nevyhnutnej 
fyzickej infraštruktúry alebo počet 
účastníkov v rôznych členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Bez ohľadu na rozhodnutie 
poskytovateľa, ako bude prevádzkovať 
elektronické komunikačné siete alebo 
poskytovať elektronické komunikačné 
služby cez hranice, regulačný režim 
vzťahujúci sa na európskych
poskytovateľov elektronických 
komunikácií by mal byť neutrálny 
vzhľadom na obchodné rozhodnutia, ktoré 
sú základom organizácie funkcií a činností 
v členských štátoch. Preto by sa bez 
ohľadu na organizačnú štruktúru 
podniku mal za domovský členský štát 
európskeho poskytovateľa elektronických 
komunikácií pokladať ten členský štát, 
kde sa prijímajú strategické rozhodnutia 
týkajúce sa poskytovania elektronických 
komunikačných sietí alebo služieb.

(11) Bez ohľadu na rozhodnutie 
poskytovateľa, ako bude prevádzkovať 
elektronické komunikačné siete alebo 
poskytovať elektronické komunikačné 
služby cez hranice, regulačný režim 
vzťahujúci sa na poskytovateľov 
elektronických komunikácií by mal byť 
neutrálny vzhľadom na obchodné 
rozhodnutia, ktoré sú základom organizácie 
funkcií a činností v členských štátoch.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 177
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Väčšina sektorovo špecifických 
podmienok, ako napríklad podmienky 
týkajúce sa prístupu k sieťam alebo ich 
bezpečnosti a integrity či prístupu 
k tiesňovým službám, je úzko prepojená 
s miestom, kde sa nachádza takáto sieť 
alebo poskytuje táto služba. V dôsledku 
toho môže európsky poskytovateľ 
elektronických komunikácií podliehať 
podmienkam platným v členských štátoch, 
v ktorých pôsobí, pokiaľ sa v tomto 
nariadení nestanovuje inak.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 178
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Ak členské štáty vyžadujú od 
príslušného sektora príspevok na účely 
financovania záväzkov univerzálnej 
služby a na správne náklady národných 
regulačných orgánov, kritériá a postupy 
stanovenia príspevkov by mali byť 
vzhľadom na európskych poskytovateľov 
elektronických komunikácií primerané 
a nediskriminačné, aby neboli prekážkou 
pre vstup na cezhraničný trh, a to najmä 
v prípade nových účastníkov a menších 
prevádzkovateľov. Preto by v príspevkoch 
jednotlivých podnikov mal byť 
zohľadnený podiel prispievateľa na trhu 
z hľadiska obratu uskutočneného 

vypúšťa sa



AM\1012835SK.doc 23/220 PE524.835v01-00

SK

v príslušnom členskom štáte a na 
príspevky by sa mala uplatňovať hranica 
de minimis.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 179
Salvador Sedó i Alabart

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné zabezpečiť, aby za 
podobných okolností nedochádzalo 
k diskriminácii pri zaobchádzaní 
s ktorýmkoľvek európskym 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií zo strany rôznych členských 
štátov a aby sa v rámci jednotného trhu 
uplatňovala jednotná regulačná prax, najmä 
pokiaľ ide o opatrenia patriace do rozsahu 
pôsobnosti článkov 15 alebo 16 smernice 
2002/21/ES alebo článkov 5 alebo 8 
smernice 2002/19/ES. S cieľom umožniť 
väčšiu integráciu multiteritoriálneho 
pôsobenia by preto európski poskytovatelia 
elektronických komunikácií mali mať 
právo na rovnaké zaobchádzanie zo strany 
rôznych členských štátov v objektívne 
rovnocenných situáciách. Ďalej by 
v takýchto prípadoch mali existovať 
osobitné postupy na úrovni Únie na 
preskúmanie návrhov rozhodnutí 
o nápravných opatreniach v zmysle 
článku 7a smernice 2002/21/ES, aby sa 
predišlo neodôvodnenej nesúrodosti 
povinností, ktoré sa vzťahujú na 
európskych poskytovateľov 
elektronických komunikácií v rôznych 
členských štátoch.

(15) Je potrebné zabezpečiť, aby za 
podobných okolností nedochádzalo 
k diskriminácii pri zaobchádzaní 
s ktorýmkoľvek európskym 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií zo strany rôznych členských 
štátov a aby sa v rámci jednotného trhu 
uplatňovala jednotná regulačná prax, najmä 
pokiaľ ide o opatrenia patriace do rozsahu 
pôsobnosti článkov 15 alebo 16 smernice 
2002/21/ES alebo článkov 5 alebo 8 
smernice 2002/19/ES. S cieľom umožniť 
väčšiu integráciu multiteritoriálneho 
pôsobenia by preto európski poskytovatelia 
elektronických komunikácií mali mať 
právo na rovnaké zaobchádzanie zo strany 
rôznych členských štátov v objektívne 
rovnocenných situáciách.

Or. es
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Odôvodnenie

Nie sú žiadne dôvody pre tento návrh Komisie môcť vetovať opravné prostriedky NRO v
prípade európskych poskytovateľov.

Pozmeňujúci návrh 180
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné zabezpečiť, aby za 
podobných okolností nedochádzalo 
k diskriminácii pri zaobchádzaní 
s ktorýmkoľvek európskym
poskytovateľom elektronických 
komunikácií zo strany rôznych členských 
štátov a aby sa v rámci jednotného trhu 
uplatňovala jednotná regulačná prax, najmä 
pokiaľ ide o opatrenia patriace do rozsahu 
pôsobnosti článkov 15 alebo 16 smernice 
2002/21/ES alebo článkov 5 alebo 8 
smernice 2002/19/ES. S cieľom umožniť 
väčšiu integráciu multiteritoriálneho 
pôsobenia by preto európski
poskytovatelia elektronických komunikácií 
mali mať právo na rovnaké zaobchádzanie 
zo strany rôznych členských štátov 
v objektívne rovnocenných situáciách. 
Ďalej by v takýchto prípadoch mali 
existovať osobitné postupy na úrovni Únie 
na preskúmanie návrhov rozhodnutí 
o nápravných opatreniach v zmysle článku 
7a smernice 2002/21/ES, aby sa predišlo 
neodôvodnenej nesúrodosti povinností, 
ktoré sa vzťahujú na európskych
poskytovateľov elektronických 
komunikácií v rôznych členských štátoch.

(15) Je potrebné zabezpečiť, aby za 
podobných okolností nedochádzalo 
k diskriminácii pri zaobchádzaní 
s ktorýmkoľvek poskytovateľom 
elektronických komunikácií zo strany 
rôznych členských štátov a aby sa v rámci 
jednotného trhu uplatňovala jednotná 
regulačná prax, najmä pokiaľ ide 
o opatrenia patriace do rozsahu pôsobnosti 
článkov 15 alebo 16 smernice 2002/21/ES 
alebo článkov 5 alebo 8 smernice 
2002/19/ES. S cieľom umožniť väčšiu 
integráciu multiteritoriálneho pôsobenia by 
preto poskytovatelia elektronických 
komunikácií mali mať právo na rovnaké 
zaobchádzanie zo strany rôznych 
členských štátov v objektívne 
rovnocenných situáciách. Ďalej by 
v takýchto prípadoch mali existovať 
osobitné postupy na úrovni Únie na 
preskúmanie návrhov rozhodnutí 
o nápravných opatreniach v zmysle článku 
7a smernice 2002/21/ES, aby sa predišlo 
neodôvodnenej nesúrodosti povinností, 
ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov 
elektronických komunikácií v rôznych 
členských štátoch.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 181
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Medzi domovským a ktorýmkoľvek 
hostiteľským členským štátom európskych 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií by malo dôjsť k rozdeleniu 
regulačných a dozorných právomocí 
s cieľom znížiť prekážky vstupu na trh 
a zároveň zabezpečiť riadne 
presadzovanie dodržiavania príslušných 
podmienok pri poskytovaní elektronických 
komunikačných služieb a sietí týmito 
poskytovateľmi. Preto, hoci každý 
národný regulačný orgán by mal 
dohliadať na dodržiavanie podmienok, 
ktoré sa uplatňujú na jeho území v súlade 
s právnymi predpismi Únie, a to aj za 
použitia sankcií a predbežných opatrení, 
iba národný regulačný orgán 
v domovskom členskom štáte by mal mať 
oprávnenie na pozastavenie alebo 
odobratie práv európskeho poskytovateľa 
elektronických komunikácií poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
v celej Únii alebo v jej časti.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 182
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a veľmi vzácnym
zdrojom. Je zásadné pre dosiahnutie
širokej škály spoločenských, kultúrnych, 
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a satelitnými komunikáciami v Únii.
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, 
pokiaľ ide o zavádzanie a rozšírenie 
najnovšej generácie bezdrôtových 
širokopásmových technológií, ktoré sú 
nevyhnutné na dosiahnutie týchto 
politických cieľov. Viac ako polovica 
členských štátov požiadala o výnimku 
alebo v termíne stanovenom v rozhodnutí 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného 
spektra pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

sociálnych a hospodárskych cieľov. V
roku 2009 správa o telekomunikáciách 
uviedla, že Komisia musí rovným a
primeraným spôsobom vziať do úvahy 
všetky tieto aspekty v rámci správy 
frekvenčného spektra. Požiadavky 
stanovené v telekomunikačnom balíku 
preto tvoria základ pre akúkoľvek politiku
rádiového frekvenčného spektra v
Európskej únii. Z tohto dôvodu je tiež
dôležité, aby budúca politika rádiového
frekvenčného spektra bola v súlade s
týmto právnym rámcom a so zásadami 
stanovenými v ňom.

__________________ __________________
23 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012.

23 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
(Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

24 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku 

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

rádiového frekvenčného spektra 
v Európskom spoločenstve (rozhodnutie 
o rádiovom frekvenčnom spektre) 
(Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii.
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, 
pokiaľ ide o zavádzanie a rozšírenie 
najnovšej generácie bezdrôtových 
širokopásmových technológií, ktoré sú 
nevyhnutné na dosiahnutie týchto 
politických cieľov. Viac ako polovica 
členských štátov požiadala o výnimku 
alebo v termíne stanovenom v rozhodnutí 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a obmedzeným zdrojom. 
Preto je nanajvýš dôležité brať do úvahy 
sociálne, kultúrne a hospodárske hodnoty
frekvenčného spektra ako celku. Ako je 
stanovené v rozhodnutí Európskeho 
parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
akékoľvek dodatočné frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie by malo byť spojené s
preskúmaním využívania frekvenčného 
spektra v celom pásme UHF. Podľa 
článku 6 ods. 5 programu politiky
rádiového frekvenčného spektra, Komisia 
podá správu Európskemu parlamentu a
Rade do 1. januára 2015 o tom, či je 
potrebné prijať opatrenia na 
harmonizáciu dodatočných frekvenčných 
pásiem.
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proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.
__________________ __________________
24 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra v Európskom 
spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 1).

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii. 
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Niektoré členské štáty EÚ zaostávajú za
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svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, pokiaľ 
ide o zavádzanie a rozšírenie najnovšej 
generácie bezdrôtových širokopásmových 
technológií, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto politických cieľov. Viac 
ako polovica členských štátov požiadala 
o výnimku alebo v termíne stanovenom 
v rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

inými svetovými regiónmi, ako je Severná
Amerika a niektoré časti Ázie, pokiaľ ide 
o zavádzanie a rozšírenie najnovšej 
generácie bezdrôtových širokopásmových 
technológií, a brzdia Úniu v dosahovaní
týchto strategických cieľov. Únia však 
zaostáva za ostatnými hlavnými svetovými 
regiónmi, teda Severnou Amerikou, 
Afrikou a časťami Ázie, pokiaľ ide 
o zavádzanie a rozšírenie najnovšej 
generácie bezdrôtových širokopásmových 
technológií, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto politických cieľov. Viac 
ako polovica členských štátov požiadala 
o výnimku alebo v termíne stanovenom 
v rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

__________________ __________________
23 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012.

23 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012.

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

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

Pozmeňujúci návrh 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii. 
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, pokiaľ 
ide o zavádzanie a rozšírenie najnovšej 
generácie bezdrôtových širokopásmových 
technológií, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto politických cieľov. Viac 
ako polovica členských štátov požiadala 
o výnimku alebo v termíne stanovenom 
v rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii. 
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, pokiaľ 
ide o zavádzanie a rozšírenie najnovšej 
generácie bezdrôtových širokopásmových 
technológií, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto politických cieľov, a to 
čiastočne kvôli roztrieštenosti postupu
Únie pre sprístupnenie frekvenčného 
spektra vhodného pre vysokorýchlostný 
bezdrôtový prístup k širokopásmovému 
pripojeniu. Viac ako polovica členských 
štátov požiadala o výnimku alebo 
v termíne stanovenom v rozhodnutí 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 



AM\1012835SK.doc 31/220 PE524.835v01-00

SK

pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

dokonca v rámci súčasného programu
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Situácia vyžaduje ochotu a schopnosť
členských štátov vykonávať už dohodnuté
pravidlá, ako aj vykonávanie právomocí 
Komisie. Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

__________________ __________________
23 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012.

23 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii. 
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii. 
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
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cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, pokiaľ 
ide o zavádzanie a rozšírenie najnovšej 
generácie bezdrôtových širokopásmových 
technológií, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto politických cieľov. Viac 
ako polovica členských štátov požiadala 
o výnimku alebo v termíne stanovenom 
v rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, pokiaľ 
ide o zavádzanie a rozšírenie najnovšej 
generácie bezdrôtových širokopásmových 
technológií, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto politických cieľov. Viac 
ako polovica členských štátov požiadala
o výnimku, ktorá im bola udelená
Komisiou, alebo v termíne stanovenom 
v rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

__________________ __________________
23 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012.

23 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012.

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 187
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii. 
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, pokiaľ 
ide o zavádzanie a rozšírenie najnovšej 
generácie bezdrôtových širokopásmových 
technológií, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto politických cieľov. Viac 
ako polovica členských štátov požiadala 
o výnimku alebo v termíne stanovenom 
v rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami a vysielanie
v Únii. Rozvoj širokopásmových 
bezdrôtových komunikácií prispieva 
k realizácii Digitálnej agendy pre Európu 
a najmä cieľa do roku 2020 zabezpečiť 
prístup k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, pokiaľ 
ide o zavádzanie a rozšírenie najnovšej 
generácie bezdrôtových širokopásmových 
technológií, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto politických cieľov. Viac 
ako polovica členských štátov požiadala 
o výnimku alebo v termíne stanovenom 
v rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
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podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

__________________ __________________
23 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012.

23 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012.

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Obchodovanie s frekvenčným
spektrom pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie a jeho prenájom by sa mali
aj naďalej uľahčovať s cieľom vytvoriť
pružnejšie a efektívnejšie prideľovanie
zdrojov frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Petra Kammerevert
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Rádiové frekvenčné spektrum slúži
verejnému záujmu v širokom spektre
oblastí v členských štátoch. V tejto
súvislosti je potrebné náležite zohľadniť 
množstvo špecifických národných a
regionálnych charakteristík. Členským 
štátom by sa preto malo tiež ponechať 
právo prijímať opatrenia na organizáciu 
svojho rádiového frekvenčného spektra, 
ktoré sú potrebné na vykonávanie
konkrétnych kultúrnych a spoločenských
úloh. Okrem pozemného vysielania a
kultúrneho a kreatívneho priemyslu, to 
zahŕňa aj účely verejného poriadku, 
verejnej bezpečnosti a obrany. V prípade
sporov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide 
o využívanie frekvenčného spektra, 
Komisia zohráva doplňujúcu koordinačnú 
úlohu pri podpore členských štátov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Telekomunikačný balík EÚ v znení z 
roku 2009 stanovuje zásady pre správu 
frekvenčného spektra. Uznáva právomoc 
členských štátov, pokiaľ ide o kultúrne a
audiovizuálne politiky a vo všeobecnosti 
im ponecháva potrebný priestor pre ich 
činnosť. Preto by opatrenia na úrovni
Únie, pokiaľ ide o niektoré aspekty 
prideľovania rádiového frekvenčného 
spektra, mali aj naďalej podporovať
dynamický prístup k správe frekvenčného 
spektra, ktorý uznáva právomoc členských
štátov v tejto oblasti a rešpektuje kultúrne, 
audiovizuálne a mediálne politiky
jednotlivých členských štátov. Dostatočná
flexibilita je potrebná na prispôsobenie sa
konkrétnym vnútroštátnym požiadavkám
a členským štátom by sa malo ponechať 
právo prijímať opatrenia na organizáciu 
svojho rádiového frekvenčného spektra na 
účely verejného poriadku, verejnej 
bezpečnosti a obrany. V prípade sporov
medzi členskými štátmi o využívaní
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra môže Komisia koordinovať a
podporovať riešenie sporov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Uplatňovanie rozličných 
vnútroštátnych politík vedie 
k nekonzistentnosti a fragmentácii 
vnútorného trhu, ktorá bráni zavádzaniu 
celoeurópskych služieb a dobudovaniu 
vnútorného trhu s bezdrôtovými 
širokopásmovými komunikáciami. 
Predovšetkým môže vytvoriť nerovnaké 
podmienky pre prístup k takýmto službám, 
obmedzovať hospodársku súťaž medzi 
podnikmi so sídlom v rôznych členských 
štátoch a potláčať investície do 
vyspelejších sietí a technológií a vznik 
inovačných služieb, čím môže pripraviť 
občanov a podniky o možnosť využívať 
všadeprítomné integrované služby vysokej 
kvality a prevádzkovateľov bezdrôtového 
širokopásmového prístupu o zvýšenie 
efektívnosti vďaka rozsiahlym činnostiam 
s hlbšou integráciou. Preto by rozvoj 
pokrytia celej Únie vyspelými 
bezdrôtovými širokopásmovými 
komunikačnými službami so širokou 
integráciou mal byť sprevádzaný 
opatreniami na úrovni Únie týkajúcimi sa 
určitých aspektov prideľovania rádiového 
frekvenčného spektra. Zatiaľ čo členské
štáty si môžu ponechať právo prijímať 
opatrenia na organizáciu svojho rádiového 
frekvenčného spektra na účely verejného 
poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany, 
každé nové frekvenčné spektrum
sprístupnené po začatí vykonávania tohto
nariadenia by sa malo používať výhradne
na harmonizáciu vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Uplatňovanie rozličných 
vnútroštátnych politík vedie 
k nekonzistentnosti a fragmentácii 
vnútorného trhu, ktorá bráni zavádzaniu 
celoeurópskych služieb a dobudovaniu 
vnútorného trhu s bezdrôtovými 
širokopásmovými komunikáciami. 
Predovšetkým môže vytvoriť nerovnaké 
podmienky pre prístup k takýmto službám, 
obmedzovať hospodársku súťaž medzi 
podnikmi so sídlom v rôznych členských 
štátoch a potláčať investície do 
vyspelejších sietí a technológií a vznik 
inovačných služieb, čím môže pripraviť 
občanov a podniky o možnosť využívať 
všadeprítomné integrované služby vysokej 
kvality a prevádzkovateľov bezdrôtového 
širokopásmového prístupu o zvýšenie 
efektívnosti vďaka rozsiahlym činnostiam 
s hlbšou integráciou. Preto by rozvoj 
pokrytia celej Únie vyspelými 
bezdrôtovými širokopásmovými 
komunikačnými službami so širokou 
integráciou mal byť sprevádzaný 
opatreniami na úrovni Únie týkajúcimi sa 
určitých aspektov prideľovania rádiového 
frekvenčného spektra. Členským štátom by 
sa zároveň malo ponechať právo prijímať 
opatrenia na organizáciu svojho rádiového 
frekvenčného spektra na účely verejného 
poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany
alebo sledovať ciele všeobecného záujmu, 
ako je napríklad kultúrna rozmanitosť a 
pluralita médií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Uplatňovanie rozličných
vnútroštátnych politík vedie 
k nekonzistentnosti a fragmentácii 
vnútorného trhu, ktorá bráni zavádzaniu 
celoeurópskych služieb a dobudovaniu 
vnútorného trhu s bezdrôtovými 
širokopásmovými komunikáciami. 
Predovšetkým môže vytvoriť nerovnaké 
podmienky pre prístup k takýmto službám, 
obmedzovať hospodársku súťaž medzi 
podnikmi so sídlom v rôznych členských 
štátoch a potláčať investície do 
vyspelejších sietí a technológií a vznik 
inovačných služieb, čím môže pripraviť 
občanov a podniky o možnosť využívať 
všadeprítomné integrované služby vysokej 
kvality a prevádzkovateľov bezdrôtového 
širokopásmového prístupu o zvýšenie 
efektívnosti vďaka rozsiahlym činnostiam 
s hlbšou integráciou. Preto by rozvoj 
pokrytia celej Únie vyspelými 
bezdrôtovými širokopásmovými 
komunikačnými službami so širokou 
integráciou mal byť sprevádzaný 
opatreniami na úrovni Únie týkajúcimi sa 
určitých aspektov prideľovania rádiového 
frekvenčného spektra. Členským štátom by 
sa zároveň malo ponechať právo prijímať 
opatrenia na organizáciu svojho rádiového 
frekvenčného spektra na účely verejného 
poriadku, verejnej bezpečnosti, ochrany a
podpory jazykovej a kultúrnej 
rozmanitosti a plurality médií a obrany.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 194
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Uplatňovanie rozličných 
vnútroštátnych politík vedie 
k nekonzistentnosti a fragmentácii 
vnútorného trhu, ktorá bráni zavádzaniu 
celoeurópskych služieb a dobudovaniu 
vnútorného trhu s bezdrôtovými 
širokopásmovými komunikáciami. 
Predovšetkým môže vytvoriť nerovnaké 
podmienky pre prístup k takýmto službám, 
obmedzovať hospodársku súťaž medzi 
podnikmi so sídlom v rôznych členských 
štátoch a potláčať investície do 
vyspelejších sietí a technológií a vznik 
inovačných služieb, čím môže pripraviť 
občanov a podniky o možnosť využívať 
všadeprítomné integrované služby vysokej 
kvality a prevádzkovateľov bezdrôtového 
širokopásmového prístupu o zvýšenie 
efektívnosti vďaka rozsiahlym činnostiam 
s hlbšou integráciou. Preto by rozvoj 
pokrytia celej Únie vyspelými 
bezdrôtovými širokopásmovými 
komunikačnými službami so širokou 
integráciou mal byť sprevádzaný 
opatreniami na úrovni Únie týkajúcimi sa 
určitých aspektov prideľovania rádiového 
frekvenčného spektra. Členským štátom by 
sa zároveň malo ponechať právo prijímať 
opatrenia na organizáciu svojho rádiového 
frekvenčného spektra na účely verejného 
poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany a
sledovať ciele všeobecného záujmu, 
najmä v súvislosti s audiovizuálnymi a
mediálnymi politikami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 195
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb vrátane mobilných 
operátorov alebo konzorcií takýchto 
operátorov by mali byť schopní spoločne 
organizovať efektívne a cenovo dostupné 
pokrytie obrovskej časti územia Únie 
prinášajúce dlhodobý úžitok pre 
koncových používateľov, a teda využívať 
rádiové frekvenčné spektrum v niekoľkých 
členských štátoch, v ktorých sú podobné 
podmienky, postupy, náklady, lehoty 
a trvanie platnosti práv v harmonizovaných 
pásmach, a to v podobe balíkov 
doplnkového rádiového frekvenčného 
spektra, ako sú napríklad kombinácie 
nižších a vyšších frekvencií na pokrytie 
husto a menej husto obývaných oblastí. 
Iniciatívy v prospech väčšej koordinácie 
a konzistentnosti by takisto zlepšili 
predvídateľnosť investičného prostredia 
sietí. Takúto predvídateľnosť by výrazne 
podporila jasná politika v prospech 
dlhodobej platnosti práv na využívanie 
zdrojov v súvislosti s rádiovým 
frekvenčným spektrom bez toho, aby bol 
dotknutý charakter platnosti takýchto práv 
v niektorých členských štátoch na dobu 
neurčitú, pričom takáto politika by bola 
spojená s jednoznačnými podmienkami 
prevodu, prenájmu alebo spoločného 
využívania časti alebo celého frekvenčného 
spektra, na ktoré sa takéto individuálne 
právo na využívanie zdrojov vzťahuje.

(19) Poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb vrátane mobilných 
operátorov alebo konzorcií takýchto 
operátorov by mali byť schopní spoločne 
organizovať efektívne, technologicky
moderné, vyspelé a cenovo dostupné 
pokrytie obrovskej časti územia Únie 
prinášajúce dlhodobý úžitok pre 
koncových používateľov, a teda využívať 
rádiové frekvenčné spektrum v niekoľkých 
členských štátoch, v ktorých sú podobné 
podmienky, postupy, náklady, lehoty 
a trvanie platnosti práv v harmonizovaných 
pásmach, a to v podobe balíkov 
doplnkového rádiového frekvenčného 
spektra, ako sú napríklad kombinácie 
nižších a vyšších frekvencií na pokrytie 
husto a menej husto obývaných oblastí. 
Iniciatívy v prospech väčšej koordinácie 
a konzistentnosti by takisto zlepšili 
predvídateľnosť investičného prostredia 
sietí. Takúto predvídateľnosť by výrazne 
podporila jasná politika v prospech 
dlhodobej platnosti práv na využívanie 
zdrojov v súvislosti s rádiovým 
frekvenčným spektrom bez toho, aby bol 
dotknutý charakter platnosti takýchto práv 
v niektorých členských štátoch na dobu 
neurčitú, pričom takáto politika by bola 
spojená s jednoznačnými podmienkami 
prevodu, prenájmu alebo spoločného 
využívania časti alebo celého frekvenčného 
spektra, na ktoré sa takéto individuálne 
právo na využívanie zdrojov vzťahuje.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 196
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového 
frekvenčného spektra a v stanovisku 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra pod názvom 
Strategické výzvy, ktorým čelí Európa pri 
riešení rastúceho dopytu po rádiovom 
frekvenčnom spektre pre bezdrôtové 
širokopásmové pripojenie prijatom 
13. júna 2013, ako napríklad v blízkej 
budúcnosti pásma 700 MHz, 1,5 GHz 
a 3,8 – 4,2 GHz.

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti 
podľa smernice 2002/21/ES.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 197
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
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harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového 
frekvenčného spektra a v stanovisku 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra pod názvom 
Strategické výzvy, ktorým čelí Európa pri 
riešení rastúceho dopytu po rádiovom 
frekvenčnom spektre pre bezdrôtové 
širokopásmové pripojenie prijatom 
13. júna 2013, ako napríklad v blízkej 
budúcnosti pásma 700 MHz, 1,5 GHz 
a 3,8 – 4,2 GHz.

harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti 
podľa smernice 2002/21/ES.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 198
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to 
aspoň v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
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počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového 
frekvenčného spektra a v stanovisku 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra pod názvom 
Strategické výzvy, ktorým čelí Európa pri 
riešení rastúceho dopytu po rádiovom 
frekvenčnom spektre pre bezdrôtové 
širokopásmové pripojenie prijatom 
13. júna 2013, ako napríklad v blízkej 
budúcnosti pásma 700 MHz, 1,5 GHz 
a 3,8 – 4,2 GHz.

počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti 
podľa smernice 2002/21/ES.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 199
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to 
aspoň v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového 

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. To môže zahŕňať
rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti
v súlade s článkami 8a a 9 smernice
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frekvenčného spektra a v stanovisku 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra pod názvom 
Strategické výzvy, ktorým čelí Európa pri 
riešení rastúceho dopytu po rádiovom 
frekvenčnom spektre pre bezdrôtové 
širokopásmové pripojenie prijatom 
13. júna 2013, ako napríklad v blízkej 
budúcnosti pásma 700 MHz, 1,5 GHz 
a 3,8 – 4,2 GHz.

2002/21/ES.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového 
frekvenčného spektra a v stanovisku 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra pod názvom 
Strategické výzvy, ktorým čelí Európa pri 
riešení rastúceho dopytu po rádiovom 
frekvenčnom spektre pre bezdrôtové 
širokopásmové pripojenie prijatom 

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako je stanovené v smernici 2002/21/ES.
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13. júna 2013, ako napríklad v blízkej 
budúcnosti pásma 700 MHz, 1,5 GHz 
a 3,8 – 4,2 GHz.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového frekvenčného 
spektra a v stanovisku skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra pod 
názvom Strategické výzvy, ktorým čelí 
Európa pri riešení rastúceho dopytu po 
rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
prijatom 13. júna 2013, ako napríklad
v blízkej budúcnosti pásma 700 MHz,
1,5 GHz a 3,8 – 4,2 GHz.

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového frekvenčného 
spektra a v stanovisku skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra pod 
názvom Strategické výzvy, ktorým čelí 
Európa pri riešení rastúceho dopytu po 
rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
prijatom 13. júna 2013, ako napríklad 
v blízkej budúcnosti pásma 700 MHz a
1,5 GHz.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 202
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového frekvenčného 
spektra a v stanovisku skupiny pre politiku
rádiového frekvenčného spektra pod 
názvom Strategické výzvy, ktorým čelí 
Európa pri riešení rastúceho dopytu po 
rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
prijatom 13. júna 2013, ako napríklad 
v blízkej budúcnosti pásma 700 MHz,
1,5 GHz a 3,8 – 4,2 GHz.

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového frekvenčného 
spektra a v stanovisku skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra pod 
názvom Strategické výzvy, ktorým čelí 
Európa pri riešení rastúceho dopytu po 
rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
prijatom 13. júna 2013, ako napríklad 
v blízkej budúcnosti pásma 700 MHz a
1,5 GHz.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Claude Turmes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového frekvenčného 
spektra a v stanovisku skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra pod 
názvom Strategické výzvy, ktorým čelí 
Európa pri riešení rastúceho dopytu po 
rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
prijatom 13. júna 2013, ako napríklad 
v blízkej budúcnosti pásma 700 MHz,
1,5 GHz a 3,8 – 4,2 GHz.

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra, a to aspoň 
v prípade pásiem, ktoré boli 
harmonizované pre bezdrôtové pevné, 
prenosné a mobilné širokopásmové 
komunikácie. Sem patria pásma určené na 
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej 
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj 
pásma používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového frekvenčného 
spektra a v stanovisku skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra pod 
názvom Strategické výzvy, ktorým čelí
Európa pri riešení rastúceho dopytu po 
rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
prijatom 13. júna 2013, ako napríklad 
v blízkej budúcnosti pásma 700 MHz a
1,5 GHz.

Or. fr

Odôvodnenie

Program politiky rádiového frekvenčného spektra stanovuje podrobný plán. Konkrétne,
členské štáty sú povinné povoliť používanie týchto harmonizovaných pásiem do konca roka
2012: 900/1800 MHz, 2,5-2,69 GHz a 3,4-3,8 GHz. Keďže diskusia o aktuálnom využívaní
pásiem ešte stále prebieha, rozšírenie nad 3,8 GHz nie je dostatočné odôvodnené.

Pozmeňujúci návrh 204
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Súdržnosť a jasné rozdelenie úrovní
ochrany, súkromia a bezpečnosti údajov
zákazníka v členských štátoch s cieľom
zaručiť vysoké spoločné štandardy, 
pokiaľ ide o súkromie a ochranu a
bezpečnosť citlivých alebo súkromných
údajov koncových používateľov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 205
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(24) Konvergentné uplatňovanie 
regulačných zásad a kritérií stanovených v 
regulačnom rámci Únie jednotlivými 
členskými štátmi by bolo podporené 
prostredníctvom koordinačného 
mechanizmu, ktorý by Komisii 
a príslušným orgánom ostatných členských 
štátov poskytoval príležitosť vopred 
pripomienkovať postup udeľovania práv na 
využívanie zdrojov v danom členskom 
štáte.

Or. en
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Odôvodnenie

Komisia sa môže podieľať na zabezpečovaní vyššej úrovne súdržnosti medzi rôznymi 
vnútroštátnymi postupmi prideľovania rádiového frekvenčného spektra tým, že sa bude 
vyjadrovať k návrhom opatrení predloženým príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. 
Poskytnutie práva veta Komisii v tomto smere by malo príliš ďalekosiahle následky a
predstavovalo by presun právomocí z členských štátov na Komisiu, ktorý je neodôvodnený a
neprimeraný a má dopad na zásadu subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh 206
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 207
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(24) Konvergentné uplatňovanie 
regulačných zásad jednotlivými členskými 
štátmi, pokiaľ ide o jednotný európsky trh
s elektronickými komunikáciami, by bolo 
podporené prostredníctvom koordinačného 
mechanizmu, ktorý by Komisii 
a príslušným orgánom ostatných členských 
štátov poskytoval príležitosť vopred 
pripomienkovať postup udeľovania práv na 
využívanie zdrojov v danom členskom 
štáte a Komisii by po zohľadnení názorov 
členských štátov umožňoval zabrániť 
vykonaniu akéhokoľvek návrhu, v prípade 
ktorého by sa javilo, že je v rozpore 
s právnymi predpismi Únie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Hospodárska hodnota súdržnosti
práv toho istého prevádzkovateľa na
využívanie frekvenčného spektra na
viacerých územiach by mala byť vyššia
ako rozptýlená kombinácia jednotlivých
licencií z dôvodov možností úspor z
rozsahu, integrovaných sietí a
predchádzania problémom s
cezhraničným rušením. Multiteritoriálne 
postupy povoľovania frekvenčného
spektra vykonávané spoločne členskými
štátmi by umožnili udeľovať
prevádzkovateľom mobilných sietí práva
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na využívanie frekvenčného spektra v
niekoľkých členských štátoch, ktorých 
postupy sú súdržné alebo identické, 
napríklad pokiaľ ide o ich trvanie, 
pridelené bloky frekvenčného spektra a
príslušné licenčné podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24b) Celoeurópske dražby licencií pod
dohľadom orgánu BEREC môžu
stimulovať rozvoj jednotného
telekomunikačného trhu v EÚ bez
roamingu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Vzhľadom na obrovský nárast dopytu 
po rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie by sa 
mali podporovať riešenia pre alternatívny 
spektrálne účinný prístup k bezdrôtovému 
širokopásmovému pripojeniu. Sem patrí 
používanie systémov bezdrôtového 
prístupu s nízkym výkonom a malým 
prevádzkovým rozsahom, ako sú napríklad 
tzv. „hotspoty“ rádiových miestnych 
počítačových sietí (RLAN, známe aj ako 

(25) Vzhľadom na obrovský nárast dopytu 
po rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie by sa 
mali podporovať a nemali by sa 
obmedzovať riešenia pre alternatívny 
spektrálne účinný prístup k bezdrôtovému 
širokopásmovému pripojeniu. Sem v
súčasnosti patrí používanie systémov 
bezdrôtového prístupu s nízkym výkonom 
a malým prevádzkovým rozsahom, ako sú 
napríklad tzv. „hotspoty“ rádiových 
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„Wi-Fi“), ako aj siete malých bunkových 
prístupových bodov s nízkym výkonom 
(nazývané aj femtobunky, pikobunky alebo 
metrobunky).

miestnych počítačových sietí (RLAN, 
známe aj ako „Wi-Fi“), ako aj siete malých 
bunkových prístupových bodov s nízkym 
výkonom (nazývané aj femtobunky, 
pikobunky alebo metrobunky). Mal by sa 
podporovať a umožňovať dynamický 
prístup k frekvenčnému spektru vrátane
oslobodenia od licencií a ďalšie
inovatívne technológie a využívanie
rádiového frekvenčného spektra.

Or. en

Odôvodnenie

V kontexte neustáleho dopytu pre bezdrôtový prístup k internetu, nové technológie umožňujú
dynamické, oveľa efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra, najmä ak je založené na 
oslobodení od licencií. Je veľmi dôležité, aby nariadenie EÚ a vnútroštátne regulačné orgány 
v kontexte nedostatočného využívania frekvenčného spektra na mnohých frekvenciách aspoň v
určitých denných časoch podporovali inovatívne technológie a spôsoby využívania
frekvenčného spektra a umožňovali ich.

Pozmeňujúci návrh 211
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Vzhľadom na obrovský nárast dopytu 
po rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie by sa 
mali podporovať riešenia pre alternatívny 
spektrálne účinný prístup k bezdrôtovému 
širokopásmovému pripojeniu. Sem patrí 
používanie systémov bezdrôtového 
prístupu s nízkym výkonom a malým 
prevádzkovým rozsahom, ako sú napríklad 
tzv. „hotspoty“ rádiových miestnych 
počítačových sietí (RLAN, známe aj ako 
„Wi-Fi“), ako aj siete malých bunkových 
prístupových bodov s nízkym výkonom 
(nazývané aj femtobunky, pikobunky alebo 
metrobunky).

(25) Vzhľadom na obrovský nárast dopytu 
po rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie by sa 
mali aktívne podporovať riešenia pre 
alternatívny spektrálne účinný prístup 
k bezdrôtovému širokopásmovému 
pripojeniu. Sem patrí používanie systémov 
bezdrôtového prístupu s nízkym výkonom 
a malým prevádzkovým rozsahom, ako sú 
napríklad tzv. „hotspoty“ rádiových 
miestnych počítačových sietí (RLAN, 
známe aj ako „Wi-Fi“), ako aj siete malých 
bunkových prístupových bodov s nízkym 
výkonom (nazývané aj femtobunky, 
pikobunky alebo metrobunky). Okrem
toho by sa mal podporovať dynamický 
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prístup k frekvenčnému spektru a ďalšie
inovatívne technológie a využívanie 
rádiového frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Vzhľadom na obrovský nárast dopytu 
po rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie by sa 
mali podporovať riešenia pre alternatívny 
spektrálne účinný prístup k bezdrôtovému 
širokopásmovému pripojeniu. Sem patrí 
používanie systémov bezdrôtového 
prístupu s nízkym výkonom a malým 
prevádzkovým rozsahom, ako sú napríklad 
tzv. „hotspoty“ rádiových miestnych 
počítačových sietí (RLAN, známe aj ako 
„Wi-Fi“), ako aj siete malých bunkových 
prístupových bodov s nízkym výkonom 
(nazývané aj femtobunky, pikobunky alebo 
metrobunky).

(25) Vzhľadom na obrovský nárast dopytu 
po rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie by sa 
mali podporovať riešenia pre alternatívny 
spektrálne účinný prístup k bezdrôtovému 
širokopásmovému pripojeniu. Sem patrí 
používanie systémov bezdrôtového 
prístupu s nízkym výkonom a malým 
prevádzkovým rozsahom, ako sú napríklad 
tzv. „hotspoty“ rádiových miestnych 
počítačových sietí (RLAN), ako aj siete 
malých bunkových prístupových bodov
s nízkym výkonom (nazývané aj 
femtobunky, pikobunky alebo 
metrobunky).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Vzhľadom na obrovský nárast dopytu 
po rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie by sa 
mali podporovať riešenia pre alternatívny 

(25) Vzhľadom na obrovský nárast dopytu 
po rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie by sa 
mali podporovať riešenia pre alternatívny 
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spektrálne účinný prístup k bezdrôtovému 
širokopásmovému pripojeniu. Sem patrí 
používanie systémov bezdrôtového 
prístupu s nízkym výkonom a malým 
prevádzkovým rozsahom, ako sú napríklad 
tzv. „hotspoty“ rádiových miestnych 
počítačových sietí (RLAN, známe aj ako 
„Wi-Fi“), ako aj siete malých bunkových 
prístupových bodov s nízkym výkonom 
(nazývané aj femtobunky, pikobunky alebo 
metrobunky).

spektrálne účinný prístup k bezdrôtovému 
širokopásmovému pripojeniu. Sem patrí 
okrem iného používanie systémov 
bezdrôtového prístupu s nízkym výkonom 
a malým prevádzkovým rozsahom, ako sú 
napríklad tzv. „hotspoty“ rádiových 
miestnych počítačových sietí (RLAN, 
známe aj ako „Wi-Fi“), ako aj siete malých 
bunkových prístupových bodov s nízkym 
výkonom (nazývané aj femtobunky, 
pikobunky alebo metrobunky).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 214
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Väčšinu prístupových bodov RLAN 
doteraz používali súkromní používatelia 
ako miestne bezdrôtové rozšírenie svojho 
pevného širokopásmového pripojenia. Ak 
sa koncoví používatelia v rámci limitov 
svojich vlastných predplatených 
internetových služieb rozhodnú, že budú 
prístup k svojej sieti RLAN využívať 
spoločne s inými, dostupnosť veľkého 
počtu takýchto prístupových bodov, najmä 
v husto osídlených oblastiach, by mala 
maximalizovať bezdrôtovú dátovú kapacitu 
prostredníctvom opätovného využívania 
rádiového frekvenčného spektra a vytvoriť 
nákladovo efektívnu doplnkovú bezdrôtovú 
širokopásmovú infraštruktúru prístupnú 
ďalším koncovým používateľom. Preto by 
sa mali odstrániť alebo zamedziť zbytočné
obmedzenia pre koncových používateľov 
pri spoločnom využívaní prístupu k ich 
vlastným prístupovým bodom k sieťam 
RLAN s inými koncovými používateľmi 
alebo pri pripájaní sa k takýmto 

(27) Väčšinu prístupových bodov RLAN 
doteraz používali súkromní používatelia 
ako miestne bezdrôtové rozšírenie svojho 
pevného širokopásmového pripojenia. Ak 
sa koncoví používatelia v rámci limitov 
svojich vlastných predplatených 
internetových služieb rozhodnú, že budú 
prístup k svojej sieti RLAN využívať 
spoločne s inými, dostupnosť veľkého 
počtu takýchto prístupových bodov, najmä 
v husto osídlených oblastiach, by mala 
maximalizovať bezdrôtovú dátovú kapacitu 
prostredníctvom opätovného využívania 
rádiového frekvenčného spektra a vytvoriť 
nákladovo efektívnu doplnkovú bezdrôtovú 
širokopásmovú infraštruktúru prístupnú 
ďalším koncovým používateľom. Preto by 
sa mali odstrániť alebo zamedziť 
obmedzenia pre koncových používateľov 
pri spoločnom využívaní prístupu k ich 
vlastným prístupovým bodom k sieťam 
RLAN s inými koncovými používateľmi 
alebo pri pripájaní sa k takýmto 
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prístupovým bodom. prístupovým bodom.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 215
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spravovanie rádiového frekvenčného 
spektra na vnútroštátnej úrovni nebránilo
iným členským štátom vo využívaní 
rádiového frekvenčného spektra, na ktoré 
majú nárok, alebo v plnení ich povinností 
v súvislosti s pásmami, ktorých využívanie 
je harmonizované na úrovni Únie. 
Vychádzajúc zo súčasných činností 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra je potrebné zaviesť 
koordinačný mechanizmus na 
zabezpečenie toho, aby mal každý členský 
štát rovnocenný prístup k rádiovému 
frekvenčnému spektru a aby výsledky 
koordinácie boli konzistentné 
a vynútiteľné.

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby
zavedenie harmonizovaných časových 
harmonogramov a termínov pre
prideľovanie frekvenčného spektra, 
pokiaľ ide o pásma harmonizované na
úrovni Únie pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie, nebolo
neprimerane odďaľované problémami s 
koordináciou; predovšetkým, spravovanie 
rádiového frekvenčného spektra na 
vnútroštátnej úrovni by nemalo brániť
iným členským štátom vo využívaní 
rádiového frekvenčného spektra, na ktoré 
majú nárok, alebo v plnení ich povinností 
v súvislosti s týmito pásmami. 
Vychádzajúc zo súčasných činností 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra je potrebné zaviesť 
koordinačný mechanizmus na 
zabezpečenie toho, aby mal každý členský 
štát rovnocenný prístup k rádiovému 
frekvenčnému spektru a aby výsledky 
koordinácie boli konzistentné 
a vynútiteľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30



AM\1012835SK.doc 57/220 PE524.835v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spravovanie rádiového frekvenčného 
spektra na vnútroštátnej úrovni nebránilo
iným členským štátom vo využívaní 
rádiového frekvenčného spektra, na ktoré 
majú nárok, alebo v plnení ich povinností 
v súvislosti s pásmami, ktorých využívanie 
je harmonizované na úrovni Únie. 
Vychádzajúc zo súčasných činností 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra je potrebné zaviesť 
koordinačný mechanizmus na 
zabezpečenie toho, aby mal každý členský 
štát rovnocenný prístup k rádiovému 
frekvenčnému spektru a aby výsledky 
koordinácie boli konzistentné 
a vynútiteľné.

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby
zavedenie harmonizovaných časových 
harmonogramov a termínov pre
prideľovanie frekvenčného spektra, 
pokiaľ ide o pásma harmonizované na
úrovni Únie pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie, nebolo
neprimerane odďaľované problémami s 
koordináciou; predovšetkým, spravovanie 
rádiového frekvenčného spektra na 
vnútroštátnej úrovni by nemalo brániť
iným členským štátom vo využívaní 
rádiového frekvenčného spektra, na ktoré 
majú nárok, alebo v plnení ich povinností 
v súvislosti s týmito pásmami. 
Vychádzajúc zo súčasných činností 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra je potrebné zaviesť 
koordinačný mechanizmus na 
zabezpečenie toho, aby mal každý členský 
štát rovnocenný prístup k rádiovému 
frekvenčnému spektru a aby výsledky 
koordinácie boli konzistentné 
a vynútiteľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spravovanie rádiového frekvenčného 
spektra na vnútroštátnej úrovni nebránilo
iným členským štátom vo využívaní 
rádiového frekvenčného spektra, na ktoré 
majú nárok, alebo v plnení ich povinností 
v súvislosti s pásmami, ktorých využívanie 
je harmonizované na úrovni Únie. 

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby
zavedenie harmonizovaných časových 
harmonogramov a termínov pre
prideľovanie frekvenčného spektra, 
pokiaľ ide o pásma harmonizované na
úrovni Únie pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie, nebolo
neprimerane odďaľované problémami s 
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Vychádzajúc zo súčasných činností 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra je potrebné zaviesť 
koordinačný mechanizmus na 
zabezpečenie toho, aby mal každý členský 
štát rovnocenný prístup k rádiovému 
frekvenčnému spektru a aby výsledky 
koordinácie boli konzistentné 
a vynútiteľné.

koordináciou; predovšetkým, spravovanie 
rádiového frekvenčného spektra na 
vnútroštátnej úrovni by nemalo brániť
iným členským štátom vo využívaní 
rádiového frekvenčného spektra, na ktoré 
majú nárok, alebo v plnení ich povinností 
v súvislosti s pásmami, ktorých využívanie 
je harmonizované na úrovni Únie. 
Vychádzajúc zo súčasných činností 
skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra je potrebné zaviesť 
koordinačný mechanizmus na 
zabezpečenie toho, aby mal každý členský 
štát rovnocenný prístup k rádiovému 
frekvenčnému spektru a aby výsledky 
koordinácie boli konzistentné 
a vynútiteľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Skúsenosti s vykonávaním 
regulačného rámca Únie naznačujú, že 
súčasné ustanovenia, ktoré vyžadujú 
konzistentné uplatňovanie regulačných
opatrení spolu s cieľom prispieť k rozvoju 
vnútorného trhu, nevytvorili dostatočnú 
motiváciu na konštrukciu prístupových 
produktov na základe harmonizovaných 
noriem a procesov, najmä vo vzťahu 
k pevným sieťam. Prevádzkovatelia, ktorí 
pôsobia v rôznych členských štátoch, 
majú ťažkosti so získavaním prístupových 
vstupov s primeranou úrovňou kvality 
a interoperability sietí a služieb a ak sú 
takéto vstupy k dispozícii, vykazujú 
rozdielne technické vlastnosti. To zvyšuje 
náklady a predstavuje prekážku 

vypúšťa sa
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cezhraničného poskytovania služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Skúsenosti s vykonávaním 
regulačného rámca Únie naznačujú, že 
súčasné ustanovenia, ktoré vyžadujú 
konzistentné uplatňovanie regulačných 
opatrení spolu s cieľom prispieť k rozvoju 
vnútorného trhu, nevytvorili dostatočnú 
motiváciu na konštrukciu prístupových 
produktov na základe harmonizovaných 
noriem a procesov, najmä vo vzťahu 
k pevným sieťam. Prevádzkovatelia, ktorí 
pôsobia v rôznych členských štátoch, majú 
ťažkosti so získavaním prístupových 
vstupov s primeranou úrovňou kvality 
a interoperability sietí a služieb a ak sú 
takéto vstupy k dispozícii, vykazujú 
rozdielne technické vlastnosti. To zvyšuje 
náklady a predstavuje prekážku 
cezhraničného poskytovania služieb.

(31) Skúsenosti s vykonávaním 
regulačného rámca Únie naznačujú, že 
súčasné ustanovenia, ktoré vyžadujú 
konzistentné uplatňovanie regulačných 
opatrení spolu s cieľom prispieť k rozvoju 
vnútorného trhu, nevytvorili dostatočnú 
motiváciu na konštrukciu prístupových 
produktov na základe harmonizovaných 
noriem a procesov, najmä vo vzťahu 
k pevným sieťam. Prevádzkovatelia, ktorí 
pôsobia v rôznych členských štátoch, majú 
ťažkosti so získavaním prístupových 
vstupov s primeranou úrovňou kvality 
a interoperability sietí a služieb a ak sú 
takéto vstupy k dispozícii, vykazujú 
rozdielne technické vlastnosti. To zvyšuje 
náklady a predstavuje prekážku 
cezhraničného poskytovania služieb.

Okrem ustanovení stanovených v tomto
nariadení je preto potrebný spoločný
európsky prístup k výskumu pre 
definovanie komplexných posúdení výziev
a politických riešení založených na 
dôkazoch, a to na globálnej, európskej a
národnej úrovni. Spolupráca medzi
európskymi a medzinárodnými
výskumnými a normalizačnými orgánmi
by sa mala aj naďalej podporovať.

Or. en
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Odôvodnenie

V súlade s transatlantickým dialógom (TLD), neoficiálnym dokumentom „Kybernetická 
bezpečnosť a otázky súvisiace s internetom - vytvorenie rámca pre transatlantickú politiku“.

Pozmeňujúci návrh 220
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Skúsenosti s vykonávaním 
regulačného rámca Únie naznačujú, že 
súčasné ustanovenia, ktoré vyžadujú 
konzistentné uplatňovanie regulačných 
opatrení spolu s cieľom prispieť k rozvoju 
vnútorného trhu, nevytvorili dostatočnú 
motiváciu na konštrukciu prístupových 
produktov na základe harmonizovaných 
noriem a procesov, najmä vo vzťahu 
k pevným sieťam. Prevádzkovatelia, ktorí 
pôsobia v rôznych členských štátoch, majú 
ťažkosti so získavaním prístupových 
vstupov s primeranou úrovňou kvality 
a interoperability sietí a služieb a ak sú 
takéto vstupy k dispozícii, vykazujú 
rozdielne technické vlastnosti. To zvyšuje 
náklady a predstavuje prekážku 
cezhraničného poskytovania služieb.

(31) Skúsenosti s vykonávaním 
regulačného rámca Únie naznačujú, že 
súčasné ustanovenia, ktoré vyžadujú 
konzistentné uplatňovanie regulačných 
opatrení spolu s cieľom prispieť k rozvoju 
vnútorného trhu, nevytvorili dostatočnú 
motiváciu na konštrukciu prístupových 
produktov na základe harmonizovaných 
noriem a procesov, najmä vo vzťahu 
k pevným sieťam. Nedostatok spoločných
noriem a harmonizovaných opatrení
nesmierne oslabuje
konkurencieschopnosť Únie:
Prevádzkovatelia, ktorí pôsobia v rôznych 
členských štátoch, majú ťažkosti so 
získavaním prístupových vstupov 
s primeranou úrovňou kvality 
a interoperability sietí a služieb a ak sú 
takéto vstupy k dispozícii, vykazujú 
rozdielne technické vlastnosti. To zvyšuje 
náklady a predstavuje prekážku 
cezhraničného poskytovania služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Integrácia jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami by sa 
urýchlila, ak by sa vytvoril rámec na 
vymedzenie určitých kľúčových 
európskych virtuálnych produktov, ktoré 
sú obzvlášť dôležité pre poskytovateľov 
elektronických komunikačných služieb na 
to, aby mohli poskytovať cezhraničné 
služby, a na prijatie spoločnej stratégie 
celej Únie v prostredí, kde sa čoraz viac 
presadzuje infraštruktúra založená 
výlučne na IP. Táto stratégia by 
vychádzala z kľúčových parametrov 
a minimálnych vlastností.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Mali by sa riešiť prevádzkové potreby 
zabezpečované pomocou rôznych 
virtuálnych produktov. Európske 
produkty virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu by mali 
byť dostupné v prípadoch, v ktorých sa od 
prevádzkovateľa s významným vplyvom 
na trhu podľa podmienok rámcovej 
smernice a prístupovej smernice požaduje 
za regulovaných podmienok poskytovať 
prístup k špecifickému prístupovému bodu 
v jeho sieti. Po prvé, efektívny vstup na trh 
za hranicami by mal byť uľahčený vďaka 
harmonizovaným produktom, ktoré 
cezhraničným poskytovateľom umožnia 
počiatočné poskytovanie služieb ich 
koncovým zákazníkom bez omeškania 
a v predvídateľnej a dostatočnej kvalite, 

vypúšťa sa
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a to vrátane služieb pre podnikových 
zákazníkov s viacerými sídlami v rôznych 
členských štátoch, ak by to bolo 
nevyhnutné a primerané podľa analýzy 
trhu. Tieto harmonizované produkty by 
mali byť dostupné počas dostatočne 
dlhého obdobia s cieľom umožniť 
záujemcom o prístup a poskytovateľom 
plánovanie strednodobých a dlhodobých 
investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Po druhé, sofistikované produkty 
virtuálneho prístupu, ktoré si vyžadujú 
vyššiu úroveň investícií zo strany 
záujemcov o prístup a umožnia im zvýšiť 
úroveň kontroly a diferenciácie, a to 
najmä poskytovaním prístupu bližšie 
k miestnej úrovni, sú kľúčové pre 
vytvorenie podmienok pre udržateľnú 
hospodársku súťaž na celom vnútornom 
trhu. S cieľom uľahčiť cezhraničné 
investície by preto aj tieto kľúčové 
veľkoobchodné produkty prístupu 
k prístupovým sieťam novej generácie 
mali byť harmonizované. Takéto produkty 
virtuálneho prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu by mali byť navrhnuté tak, aby 
mali funkcie rovnocenné s fyzickým 
uvoľneným prístupom, s cieľom rozšíriť 
rozsah možných veľkoobchodných 
nápravných opatrení, ktoré by národné 
regulačné orgány mohli zvažovať v rámci 
posudzovania proporcionality podľa
smernice 2002/19/ES.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 224
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Je potrebné harmonizovať
podmienky pre vysoko kvalitné
veľkoobchodné produkty používané na
poskytovanie obchodných služieb s 
cieľom umožniť poskytovanie plynulo 
prepojených služieb cezhraničným a
nadnárodným korporáciám v celej
Európskej únii. Takáto harmonizácia by
mohla zohrať významnú úlohu, pokiaľ
ide o konkurencieschopnosť EÚ 
vzhľadom na komunikačné náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V kontexte postupného prechodu na 
siete založené výlučne na IP je 
nedostatočná dostupnosť produktov 
prepojiteľnosti založených na IP 
protokole pre rôzne triedy služieb so 
zaistenou kvalitou, ktoré umožňujú 
komunikačné cesty naprieč sieťovými 
doménami a cez hranice sietí, a to v rámci 
členských štátov a aj medzi nimi, 
prekážkou rozvoja aplikácií, ktoré sú 
založené na prístupe k iným sieťam, a tak 
obmedzuje technologické inovácie. Okrem 
toho táto situácia bráni tomu, aby sa vo 
väčšom rozsahu rozšírili výhody, ktoré sú 

vypúšťa sa
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spojené s riadením a poskytovaním sietí 
a produktov prepojiteľnosti založených na 
IP so zaistenou úrovňou kvality služieb, 
najmä zvýšená bezpečnosť, spoľahlivosť 
a flexibilita, nákladová efektívnosť 
a rýchlejšie poskytovanie, ktoré sú 
prínosom pre prevádzkovateľov sietí, 
poskytovateľov služieb aj koncových 
používateľov. Preto je potrebný 
harmonizovaný prístup k navrhovaniu 
a dostupnosti týchto produktov, a to na 
základe rozumných podmienok, ktoré by 
prípadne zahŕňali aj možnosť vzájomných 
dodávok dotknutých podnikov v oblasti 
elektronických komunikácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) V kontexte postupného prechodu na 
siete založené výlučne na IP je 
nedostatočná dostupnosť produktov 
prepojiteľnosti založených na IP 
protokole pre rôzne triedy služieb so 
zaistenou kvalitou, ktoré umožňujú 
komunikačné cesty naprieč sieťovými 
doménami a cez hranice sietí, a to v rámci 
členských štátov a aj medzi nimi, 
prekážkou rozvoja aplikácií, ktoré sú 
založené na prístupe k iným sieťam, a tak 
obmedzuje technologické inovácie. Okrem 
toho táto situácia bráni tomu, aby sa vo 
väčšom rozsahu rozšírili výhody, ktoré sú 
spojené s riadením a poskytovaním sietí 
a produktov prepojiteľnosti založených na 
IP so zaistenou úrovňou kvality služieb, 
najmä zvýšená bezpečnosť, spoľahlivosť 
a flexibilita, nákladová efektívnosť 
a rýchlejšie poskytovanie, ktoré sú 

vypúšťa sa
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prínosom pre prevádzkovateľov sietí, 
poskytovateľov služieb aj koncových 
používateľov. Preto je potrebný 
harmonizovaný prístup k navrhovaniu 
a dostupnosti týchto produktov, a to na 
základe rozumných podmienok, ktoré by 
prípadne zahŕňali aj možnosť vzájomných 
dodávok dotknutých podnikov v oblasti 
elektronických komunikácií.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(36) V kontexte postupného prechodu na 
siete založené výlučne na IP je 
nedostatočná dostupnosť produktov 
prepojiteľnosti založených na IP protokole 
pre rôzne triedy služieb so stanovenou
kvalitou služieb v rámci uzavretých
komunikačných sietí využívajúcich
internetový protokol s prísnou kontrolou
prístupu prekážkou rozvoja služieb, ktoré 
sú založené na tejto stanovenej kvalite, aby
mohli zodpovedajúcim spôsobom
fungovať. Preto je potrebný 
harmonizovaný prístup k navrhovaniu 
a dostupnosti týchto služieb vrátane
ochranných opatrení, ktoré zaručujú, aby
zvýšená kvalita nebola funkčne identická
alebo aby nebola na úkor výkonu, 
dostupnosti a kvality služieb prístupu k 
internetu alebo nenarušovala
hospodársku súťaž, inovácie alebo
neutralitu siete.
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prípadne zahŕňali aj možnosť vzájomných 
dodávok dotknutých podnikov v oblasti 
elektronických komunikácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Obmedzenia týkajúce sa kvality a 
dostupnosti obsahu elektronických 
komunikácií, aplikácií a služieb môže tiež
vyplývať z požiadaviek poskytovateľov na 
konkrétne koncové zariadenia. Tieto
obchodné praktiky sú nezlučiteľné s
cieľom plynulo prepojeného jednotného 
trhu a dodržiavania práv koncových
používateľov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Národné regulačné orgány by pri 
posudzovaní najvhodnejších nápravných 
opatrení v oblasti prístupu k sieťam 
prevádzkovateľov identifikovaných ako 
podniky s významným vplyvom na trhu 
mali zohľadniť zavedenie európskych 
produktov virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu podľa tohto 
nariadenia, pričom by mali zabrániť 
nadmernej regulácii prostredníctvom 

(37) Národné regulačné orgány by pri 
posudzovaní najvhodnejších nápravných
opatrení v oblasti prístupu k sieťam 
prevádzkovateľov identifikovaných ako 
podniky s významným vplyvom na trhu 
mali zohľadniť zavedenie európskych 
produktov virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu podľa tohto 
nariadenia. Možnosť zavedenia funkčného
oddelenia ako výnimočného opatrenia a
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zbytočnej multiplikácie veľkoobchodných 
prístupových produktov, či už uloženej na 
základe analýzy trhu alebo stanovenej za 
iných podmienok. Zavedenie európskeho 
produktu virtuálneho prístupu by 
predovšetkým samo osebe nemalo viesť 
k zvýšeniu počtu regulovaných 
prístupových produktov uložených danému 
prevádzkovateľovi. Navyše, potreba, aby 
národné regulačné orgány po prijatí tohto 
nariadenia posudzovali, či by namiesto 
platných nápravných opatrení pre 
veľkoobchodný prístup mal byť uložený 
európsky produkt virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu, a aby 
posudzovali primeranosť uloženia 
európskeho produktu virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu v rámci 
budúcich preskúmaní trhu, ak zistia 
významný vplyv na trhu, by nemala mať 
vplyv na ich zodpovednosť pri identifikácii 
najvhodnejšieho a najprimeranejšieho 
nápravného opatrenia na riešenie zisteného 
problému v oblasti hospodárskej súťaže 
v súlade s článkom 16 smernice 
2002/21/ES.

zavedenia plnej rovnocennosti prístupu by 
mali byť pod stálou kontrolou
vnútroštátnych regulačných orgánov.
Vnútroštátne regulačné orgány by mali
zabrániť nadmernej regulácii 
prostredníctvom zbytočnej multiplikácie
veľkoobchodných prístupových produktov, 
či už uloženej na základe analýzy trhu 
alebo stanovenej za iných podmienok. 
Zavedenie európskeho produktu 
virtuálneho prístupu by predovšetkým 
samo osebe nemalo viesť k zvýšeniu počtu 
regulovaných prístupových produktov 
uložených danému prevádzkovateľovi. 
Navyše, potreba, aby národné regulačné 
orgány po prijatí tohto nariadenia 
posudzovali, či by namiesto platných 
nápravných opatrení pre veľkoobchodný 
prístup mal byť uložený európsky produkt 
virtuálneho prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu, a aby posudzovali primeranosť 
uloženia európskeho produktu virtuálneho 
prístupu k širokopásmovému pripojeniu 
v rámci budúcich preskúmaní trhu, ak 
zistia významný vplyv na trhu, by nemala 
mať vplyv na ich zodpovednosť pri 
identifikácii najvhodnejšieho 
a najprimeranejšieho nápravného opatrenia 
na riešenie zisteného problému v oblasti 
hospodárskej súťaže v súlade s článkom 16 
smernice 2002/21/ES.

Or. en

Odôvodnenie

„Pokyny pre funkčné oddelenie podľa článkov 13a a 13b smernice o prístupe a
vnútroštátnych postupov“, ktoré vypracoval orgán BEREC, poskytujú užitočné usmernenie
pre vnútroštátne regulačné orgány, pokiaľ ide o právne a praktické otázky, ktoré je potrebné 
vziať do úvahy pri preskúmavaní. Tým sa zabezpečí, že pokiaľ je objektívne nevyhnutné 
zabezpečiť hospodársku súťaž, inovácie a nižšie ceny, funkčné oddelenie alebo rovnocennosť
prístupu by sa mohli vykonať s minimálnym oneskorením.

Pozmeňujúci návrh 230
Jean-Pierre Audy
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) V záujme predvídateľnosti regulácie 
by sa v právnych predpisoch mali 
odzrkadliť aj kľúčové prvky vyvíjajúcej sa 
rozhodovacej praxe podľa súčasného 
právneho rámca, ktoré ovplyvňujú 
podmienky, za ktorých sa veľkoobchodné 
prístupové produkty vrátane európskych 
produktov virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu 
sprístupňujú pre siete novej generácie. 
Mali by zahŕňať ustanovenia odrážajúce 
význam vzťahu medzi konkurenčnými 
obmedzeniami vyplývajúcimi 
z alternatívnych pevných a bezdrôtových 
infraštruktúr, účinnými zárukami 
nediskriminačného prístupu a existujúcou 
úrovňou hospodárskej súťaže, pokiaľ ide 
o cenu, výber a kvalitu na maloobchodnej 
úrovni, pre analýzu veľkoobchodných 
trhov s prístupom a najmä nevyhnutnosti 
cenových kontrol týkajúcich sa takéhoto 
prístupu k prístupovým sieťam novej 
generácie. Aspekt ceny, výberu a kvality 
na maloobchodnej úrovni v konečnom 
dôsledku určí výhody pre koncových 
používateľov. Napríklad pri vykonávaní 
individuálneho posudzovania podľa 
článku 16 smernice 2002/21/ES a bez 
toho, aby bolo dotknuté posúdenie 
významnej trhovej sily a uplatňovanie 
pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej 
súťaže, národné regulačné orgány môžu 
usúdiť, že za existencie dvoch pevných 
prístupových sietí novej generácie sú 
trhové podmienky dostatočne 
konkurenčné na to, aby mohli 
podnecovať modernizáciu sietí a rozvíjať 
sa smerom k poskytovaniu ultrarýchlych 
služieb, čo je dôležitým parametrom 
maloobchodnej hospodárskej súťaže.

vypúšťa sa

Or. en



AM\1012835SK.doc 69/220 PE524.835v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 231
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) V záujme predvídateľnosti regulácie 
by sa v právnych predpisoch mali 
odzrkadliť aj kľúčové prvky vyvíjajúcej sa 
rozhodovacej praxe podľa súčasného 
právneho rámca, ktoré ovplyvňujú 
podmienky, za ktorých sa veľkoobchodné 
prístupové produkty vrátane európskych 
produktov virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu 
sprístupňujú pre siete novej generácie. 
Mali by zahŕňať ustanovenia odrážajúce 
význam vzťahu medzi konkurenčnými 
obmedzeniami vyplývajúcimi 
z alternatívnych pevných a bezdrôtových 
infraštruktúr, účinnými zárukami 
nediskriminačného prístupu a existujúcou 
úrovňou hospodárskej súťaže, pokiaľ ide 
o cenu, výber a kvalitu na maloobchodnej 
úrovni, pre analýzu veľkoobchodných 
trhov s prístupom a najmä nevyhnutnosti 
cenových kontrol týkajúcich sa takéhoto 
prístupu k prístupovým sieťam novej 
generácie. Aspekt ceny, výberu a kvality 
na maloobchodnej úrovni v konečnom 
dôsledku určí výhody pre koncových 
používateľov. Napríklad pri vykonávaní 
individuálneho posudzovania podľa 
článku 16 smernice 2002/21/ES a bez 
toho, aby bolo dotknuté posúdenie 
významnej trhovej sily a uplatňovanie 
pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej 
súťaže, národné regulačné orgány môžu 
usúdiť, že za existencie dvoch pevných 
prístupových sietí novej generácie sú 
trhové podmienky dostatočne 
konkurenčné na to, aby mohli 
podnecovať modernizáciu sietí a rozvíjať 
sa smerom k poskytovaniu ultrarýchlych 

(38) V záujme predvídateľnosti regulácie 
by sa v právnych predpisoch mali 
odzrkadliť aj kľúčové prvky vyvíjajúcej sa 
rozhodovacej praxe podľa súčasného 
právneho rámca, ktoré ovplyvňujú 
podmienky, za ktorých sa veľkoobchodné 
prístupové produkty vrátane európskych 
produktov virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu 
sprístupňujú pre siete novej generácie. 
Mali by zahŕňať ustanovenia odrážajúce 
význam vzťahu medzi konkurenčnými 
obmedzeniami vyplývajúcimi 
z alternatívnych pevných a bezdrôtových 
infraštruktúr, účinnými zárukami 
nediskriminačného prístupu a existujúcou 
úrovňou hospodárskej súťaže, pokiaľ ide 
o cenu, výber a kvalitu na maloobchodnej 
úrovni, pre analýzu veľkoobchodných 
trhov s prístupom a najmä nevyhnutnosti 
cenových kontrol týkajúcich sa takéhoto 
prístupu k prístupovým sieťam novej 
generácie.
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služieb, čo je dôležitým parametrom 
maloobchodnej hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Očakáva sa, že intenzívnejšia 
hospodárska súťaž na jednotnom trhu 
bude mať za následok postupné zníženie 
sektorovo špecifickej regulácie na základe 
analýzy trhu. Jedným z výsledkov 
dobudovania jednotného trhu by mala byť 
väčšia tendencia smerom k účinnej 
hospodárskej súťaži na relevantných 
trhoch s tým, že uplatňovanie právnych 
predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže ex post sa v čoraz väčšej miere 
považuje za dostatočné na zabezpečenie 
fungovania trhu. S cieľom zabezpečiť 
právnu jednoznačnosť a predvídateľnosť 
cezhraničných regulačných prístupov by 
mali byť stanovené jasné a záväzné 
kritériá, ako posúdiť, či daný trh ešte 
opodstatňuje ukladanie regulačných 
povinností ex-ante z dôvodu pretrvávania 
prekážok a perspektív hospodárskej 
súťaže, najmä hospodárskej súťaže, ktorá 
je založená na infraštruktúre, 
a podmienky hospodárskej súťaže na 
maloobchodnej úrovni týkajúce sa 
parametrov, ako je napríklad cena, výber 
a kvalita, ktoré sú v konečnom dôsledku 
tým, čo je relevantné pre koncových 
používateľov a celosvetovú 
konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ. 
To by malo byť východiskom pre následné 
revízie zoznamu trhov podliehajúcich 
regulácii ex ante a pomôcť národným 
regulačným orgánom zamerať sa 

vypúšťa sa
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konvergentným spôsobom na tie oblasti, 
kde hospodárska súťaž ešte nie je účinná. 
Vytvorenie skutočného jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami okrem 
toho môže ovplyvniť geografický dosah 
trhov, pokiaľ ide o sektorovo špecifickú 
reguláciu založenú na zásadách 
hospodárskej súťaže, ako aj o uplatnenie 
samotných právnych predpisov v oblasti 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Očakáva sa, že intenzívnejšia 
hospodárska súťaž na jednotnom trhu 
bude mať za následok postupné zníženie 
sektorovo špecifickej regulácie na základe 
analýzy trhu. Jedným z výsledkov 
dobudovania jednotného trhu by mala byť 
väčšia tendencia smerom k účinnej 
hospodárskej súťaži na relevantných 
trhoch s tým, že uplatňovanie právnych 
predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže ex post sa v čoraz väčšej miere 
považuje za dostatočné na zabezpečenie 
fungovania trhu. S cieľom zabezpečiť 
právnu jednoznačnosť a predvídateľnosť 
cezhraničných regulačných prístupov by 
mali byť stanovené jasné a záväzné 
kritériá, ako posúdiť, či daný trh ešte 
opodstatňuje ukladanie regulačných 
povinností ex-ante z dôvodu pretrvávania 
prekážok a perspektív hospodárskej 
súťaže, najmä hospodárskej súťaže, ktorá 
je založená na infraštruktúre, 
a podmienky hospodárskej súťaže na 
maloobchodnej úrovni týkajúce sa 
parametrov, ako je napríklad cena, výber 

vypúšťa sa
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a kvalita, ktoré sú v konečnom dôsledku 
tým, čo je relevantné pre koncových 
používateľov a celosvetovú 
konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ. 
To by malo byť východiskom pre následné 
revízie zoznamu trhov podliehajúcich 
regulácii ex ante a pomôcť národným 
regulačným orgánom zamerať sa 
konvergentným spôsobom na tie oblasti, 
kde hospodárska súťaž ešte nie je účinná. 
Vytvorenie skutočného jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami okrem 
toho môže ovplyvniť geografický dosah 
trhov, pokiaľ ide o sektorovo špecifickú 
reguláciu založenú na zásadách 
hospodárskej súťaže, ako aj o uplatnenie 
samotných právnych predpisov v oblasti 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Francesco De Angelis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Očakáva sa, že intenzívnejšia 
hospodárska súťaž na jednotnom trhu 
bude mať za následok postupné zníženie 
sektorovo špecifickej regulácie na základe 
analýzy trhu. Jedným z výsledkov 
dobudovania jednotného trhu by mala byť 
väčšia tendencia smerom k účinnej 
hospodárskej súťaži na relevantných 
trhoch s tým, že uplatňovanie právnych 
predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže ex post sa v čoraz väčšej miere 
považuje za dostatočné na zabezpečenie 
fungovania trhu. S cieľom zabezpečiť 
právnu jednoznačnosť a predvídateľnosť 
cezhraničných regulačných prístupov by 
mali byť stanovené jasné a záväzné 
kritériá, ako posúdiť, či daný trh ešte 

vypúšťa sa
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opodstatňuje ukladanie regulačných 
povinností ex-ante z dôvodu pretrvávania 
prekážok a perspektív hospodárskej 
súťaže, najmä hospodárskej súťaže, ktorá 
je založená na infraštruktúre, 
a podmienky hospodárskej súťaže na 
maloobchodnej úrovni týkajúce sa 
parametrov, ako je napríklad cena, výber 
a kvalita, ktoré sú v konečnom dôsledku 
tým, čo je relevantné pre koncových 
používateľov a celosvetovú 
konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ. 
To by malo byť východiskom pre následné 
revízie zoznamu trhov podliehajúcich 
regulácii ex ante a pomôcť národným 
regulačným orgánom zamerať sa 
konvergentným spôsobom na tie oblasti, 
kde hospodárska súťaž ešte nie je účinná. 
Vytvorenie skutočného jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami okrem 
toho môže ovplyvniť geografický dosah 
trhov, pokiaľ ide o sektorovo špecifickú 
reguláciu založenú na zásadách 
hospodárskej súťaže, ako aj o uplatnenie 
samotných právnych predpisov v oblasti 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabrániť oslabeniu pravidiel hospodárskej súťaže v členských štátoch, aby sa
zabránilo škodlivým účinkom na koncových používateľov.

Pozmeňujúci návrh 235
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Rozdiely vo vykonávaní sektorovo 
špecifických pravidiel ochrany koncových 
používateľov na vnútroštátnej úrovni 
vytvárajú zásadné prekážky pre jednotný 

(40) Rozdiely vo vykonávaní sektorovo 
špecifických pravidiel ochrany koncových 
používateľov na vnútroštátnej úrovni 
vytvárajú zásadné prekážky pre jednotný 
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digitálny trh, najmä vo forme zvýšených 
nákladov na dodržiavanie predpisov pre 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií pre verejnosť, ktorí chcú 
ponúkať služby vo viacerých členských 
štátoch. Fragmentácia a neistota, pokiaľ ide 
o úroveň ochrany v rôznych členských 
štátoch okrem toho podkopáva dôveru 
koncových používateľov a odrádza ich od 
nákupu elektronických komunikačných 
služieb v zahraničí. V záujme dosiahnutia 
cieľa Únie odstrániť prekážky na 
vnútornom trhu je nevyhnutné nahradiť 
existujúce rozdielne vnútroštátne právne 
opatrenia jediným a plne harmonizovaným 
súborom sektorovo špecifických pravidiel, 
ktoré vytvoria vysokú spoločnú úroveň 
ochrany koncových používateľov. Takáto 
úplná harmonizácia právnych predpisov by 
nemala brániť poskytovateľom 
elektronických komunikácií pre verejnosť 
ponúkať koncovým používateľom zmluvné 
podmienky s ešte vyššou úrovňou ochrany.

digitálny trh a neistotu, najmä vo forme 
zvýšených nákladov na dodržiavanie 
predpisov pre poskytovateľov 
elektronických komunikácií pre verejnosť, 
ktorí chcú ponúkať služby vo viacerých 
členských štátoch. Fragmentácia a neistota, 
pokiaľ ide o úroveň ochrany v rôznych 
členských štátoch okrem toho podkopáva 
dôveru koncových používateľov a odrádza 
ich od nákupu elektronických 
komunikačných služieb v zahraničí. 
V záujme dosiahnutia cieľa Únie odstrániť 
prekážky na vnútornom trhu je nevyhnutné 
nahradiť existujúce rozdielne vnútroštátne 
právne opatrenia jediným a plne 
harmonizovaným súborom sektorovo 
špecifických pravidiel, ktoré vytvoria 
vysokú spoločnú úroveň ochrany 
koncových používateľov. Takáto úplná 
harmonizácia právnych predpisov by 
nemala brániť poskytovateľom 
elektronických komunikácií pre verejnosť 
ponúkať koncovým používateľom zmluvné 
podmienky s ešte vyššou úrovňou ochrany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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určitých ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 238
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Existujúci regulačný 
rámec je zameraný na podporu možnosti 
koncových používateľov získať prístup k 
informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať 
aplikácie a služby podľa vlastného výberu. 

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Rovnaké 
zaobchádzanie a zákaz diskriminácie pri
odovzdávaní súborov údajov, a to bez
ohľadu na obsah, služby, aplikácie, pôvod 
alebo určenie, musí byť v zásade
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Nedávno však správa Orgánu európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) o postupoch riadenia prevádzky 
uverejnená v máji 2012 a štúdia o 
fungovaní trhu s prístupom na internet a 
poskytovaním internetu z pohľadu 
spotrebiteľa, ktorú zadala Výkonná 
agentúra pre zdravie a spotrebiteľov a ktorá 
bola uverejnená v decembri 2012, ukázali, 
že značný počet koncových používateľov 
je ovplyvnený postupmi riadenia 
prevádzky, ktoré blokujú alebo spomaľujú 
konkrétne aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 
aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 
trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov.

chránené zákonom v rámci celej EÚ, aby 
poskytovalo trvalú záruku, že všetci
používatelia internetových služieb budú 
mať v zásade prístup k celému obsahu a 
ku všetkým službám a aplikáciám na
internete alebo ich budú môcť sami 
ponúkať. Poskytovatelia prístupu do siete
majú všeobecnú povinnosť odovzdať
súbory údajov poskytujúce služby prenosu
v primeranej kvalite pre užívateľov, a to 
bez ohľadu na pôvod a miesto určenia 
alebo obsah, služby a aplikácie, ktoré 
majú byť prenesené. Táto úroveň kvality
sa musí neustále vyvíjať v súlade s
technologickým pokrokom. Otvorený a
nediskriminačný charakter internetu je
kľúčovou hnacou silou inovácií a
hospodárskej efektívnosti. Tieto základné
charakteristiky pomáhajú zabezpečiť
slobodu a rozmanitosť prejavu, médiá a
kultúru. Existujúci regulačný rámec je 
zameraný na podporu možnosti koncových 
používateľov získať prístup k informáciám 
a šíriť ich alebo prevádzkovať aplikácie a 
služby podľa vlastného výberu. Nedávno 
však správa Orgánu európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) o postupoch riadenia prevádzky 
uverejnená v máji 2012 a štúdia o 
fungovaní trhu s prístupom na internet a 
poskytovaním internetu z pohľadu 
spotrebiteľa, ktorú zadala Výkonná 
agentúra pre zdravie a spotrebiteľov a ktorá 
bola uverejnená v decembri 2012, ukázali, 
že značný počet koncových používateľov 
je ovplyvnený postupmi riadenia 
prevádzky, ktoré blokujú alebo spomaľujú 
konkrétne aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 
aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 
trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov. Otvorený internet, ktorý
je založený výhradne na zásade 
maximálneho úsilia, by nemal byť
narušený a jeho budúci rozvoj by sa 
nemal brzdiť rozvojom ďalších produktov
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a služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 239
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Existujúci regulačný 
rámec je zameraný na podporu možnosti 
koncových používateľov získať prístup k 
informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať 
aplikácie a služby podľa vlastného výberu. 
Nedávno však správa Orgánu európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) o postupoch riadenia prevádzky 
uverejnená v máji 2012 a štúdia o 
fungovaní trhu s prístupom na internet a 
poskytovaním internetu z pohľadu 
spotrebiteľa, ktorú zadala Výkonná 
agentúra pre zdravie a spotrebiteľov a ktorá 
bola uverejnená v decembri 2012, ukázali, 
že značný počet koncových používateľov 
je ovplyvnený postupmi riadenia 
prevádzky, ktoré blokujú alebo spomaľujú 
konkrétne aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 
aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 
trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov.

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Existujúci regulačný 
rámec je zameraný na podporu možnosti
koncových používateľov získať prístup k 
informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať 
aplikácie a služby podľa vlastného výberu. 
Nedávno však správa Orgánu európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) o postupoch riadenia prevádzky 
uverejnená v máji 2012 a štúdia o 
fungovaní trhu s prístupom na internet a 
poskytovaním internetu z pohľadu 
spotrebiteľa, ktorú zadala Výkonná 
agentúra pre zdravie a spotrebiteľov a ktorá 
bola uverejnená v decembri 2012, ukázali, 
že značný počet koncových používateľov 
je ovplyvnený postupmi riadenia 
prevádzky, ktoré blokujú alebo spomaľujú 
konkrétne aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 
aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 
trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov. Napokon, ako sa uvádza
v uznesení Európskeho parlamentu 
č. 2011/2866 zo 17. novembra 2011 o
otvorenom internete a neutralite siete v
Európe, otvorený charakter internetu je 
kľúčovou hybnou silou hospodárskej 
súťaže, hospodárskeho rastu, sociálneho 
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rozvoja a inovácií, ktoré viedli k 
obrovskému vývoju v oblasti online 
aplikácií, obsahu a služieb, a teda aj k 
rastu ponuky a dopytu po obsahu a 
službách; vďaka tejto otvorenosti je 
internet dôležitým motorom voľného 
šírenia znalostí, myšlienok a informácií, a 
to aj v krajinách, v ktorých je prístup k 
nezávislým médiám obmedzený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Existujúci regulačný 
rámec je zameraný na podporu možnosti 
koncových používateľov získať prístup k 
informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať 
aplikácie a služby podľa vlastného výberu. 
Nedávno však správa Orgánu európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) o postupoch riadenia prevádzky 
uverejnená v máji 2012 a štúdia o 
fungovaní trhu s prístupom na internet a 
poskytovaním internetu z pohľadu 
spotrebiteľa, ktorú zadala Výkonná 
agentúra pre zdravie a spotrebiteľov a ktorá 
bola uverejnená v decembri 2012, ukázali, 
že značný počet koncových používateľov 
je ovplyvnený postupmi riadenia 
prevádzky, ktoré blokujú alebo spomaľujú 
konkrétne aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 
aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Kľúčovou hybnou 
silou bezprecedentných inovácií a
hospodárskej aktivity v digitálnom veku
bola skutočnosť, že celá internetová
prevádzka bola založená na rovnosti bez
diskriminácie, obmedzenia alebo rušenia, 
nezávisle od odosielateľa, príjemcu, typu, 
obsahu, zariadenia, služby alebo
aplikácie, v súlade so zásadou neutrality.
Existujúci regulačný rámec je zameraný na 
podporu možnosti koncových používateľov 
získať prístup k informáciám a šíriť ich 
alebo prevádzkovať aplikácie a služby 
podľa vlastného výberu. Nedávno však 
správa Orgánu európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC) o 
postupoch riadenia prevádzky uverejnená v 
máji 2012 a štúdia o fungovaní trhu s 
prístupom na internet a poskytovaním 
internetu z pohľadu spotrebiteľa, ktorú 
zadala Výkonná agentúra pre zdravie a 
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trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov.

spotrebiteľov a ktorá bola uverejnená v 
decembri 2012, ukázali, že značný počet
koncových používateľov je ovplyvnený 
postupmi riadenia prevádzky, ktoré blokujú 
alebo spomaľujú konkrétne aplikácie. Tieto
tendencie si vyžadujú jasné pravidlá pre
stanovenie zásady neutrality v práve na 
úrovni Únie, aby sa zachoval otvorený 
internet a aby nedochádzalo k fragmentácii 
jednotného trhu v dôsledku opatrení 
jednotlivých členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Existujúci regulačný 
rámec je zameraný na podporu možnosti 
koncových používateľov získať prístup k 
informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať 
aplikácie a služby podľa vlastného výberu. 
Nedávno však správa Orgánu európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) o postupoch riadenia prevádzky 
uverejnená v máji 2012 a štúdia o 
fungovaní trhu s prístupom na internet a 
poskytovaním internetu z pohľadu 
spotrebiteľa, ktorú zadala Výkonná 
agentúra pre zdravie a spotrebiteľov a ktorá 
bola uverejnená v decembri 2012, ukázali, 
že značný počet koncových používateľov 
je ovplyvnený postupmi riadenia 
prevádzky, ktoré blokujú alebo spomaľujú 
konkrétne aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Otvorený a
nediskriminačný charakter internetu
zohráva kľúčovú riadiacu úlohu v oblasti 
inovácií a hospodárskej výkonnosti, ale aj
pri ochrane slobody a plurality médií, ako 
aj kultúrnej rozmanitosti. Existujúci 
regulačný rámec je zameraný na podporu 
možnosti koncových používateľov získať 
prístup k informáciám a šíriť ich alebo 
prevádzkovať aplikácie a služby podľa 
vlastného výberu. Nedávno však správa 
Orgánu európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC) o 
postupoch riadenia prevádzky uverejnená v 
máji 2012 a štúdia o fungovaní trhu s 
prístupom na internet a poskytovaním 
internetu z pohľadu spotrebiteľa, ktorú 
zadala Výkonná agentúra pre zdravie a 
spotrebiteľov a ktorá bola uverejnená v 
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aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 
trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov.

decembri 2012, ukázali, že značný počet 
koncových používateľov je ovplyvnený 
postupmi riadenia prevádzky, ktoré blokujú 
alebo spomaľujú konkrétne aplikácie. Tieto 
tendencie si vyžadujú jasné pravidlá na 
úrovni Únie, aby sa zachoval otvorený 
internet a aby nedochádzalo k fragmentácii 
jednotného trhu v dôsledku opatrení 
jednotlivých členských štátov. Rozvoj
špecializovaných služieb alebo prevádzky, 
ktoré ponúkajú garantovanú kvalitu
služieb, by nemal podkopávať otvorený
internet založený na zásade „
maximálneho úsilia“. Otvorený internet
musí zostať štandardom a nemôže sa stať
výnimkou.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 242
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Otvorenosť a
nediskriminačné vlastnosti internetu sú
kľúčovou hybnou silou pre inovácie, 
hospodársku efektívnosť, ako aj zárukou
pre slobodu médií, pluralitu médií a
kultúrnu rozmanitosť. Existujúci 
regulačný rámec je zameraný na podporu 
možnosti koncových používateľov získať 
prístup k informáciám a šíriť ich alebo 
prevádzkovať aplikácie a služby podľa 
vlastného výberu. Nedávno však správa 
Orgánu európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC) o 
postupoch riadenia prevádzky uverejnená v 
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že značný počet koncových používateľov 
je ovplyvnený postupmi riadenia 
prevádzky, ktoré blokujú alebo spomaľujú 
konkrétne aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 
aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 
trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov.

máji 2012 a štúdia o fungovaní trhu s 
prístupom na internet a poskytovaním 
internetu z pohľadu spotrebiteľa, ktorú 
zadala Výkonná agentúra pre zdravie a 
spotrebiteľov a ktorá bola uverejnená v 
decembri 2012, ukázali, že značný počet 
koncových používateľov je ovplyvnený 
postupmi riadenia prevádzky, ktoré blokujú 
alebo spomaľujú konkrétne aplikácie, 
pričom riziko týchto praktík je obzvlášť
vysoké vo vertikálne integrovaných
spoločnostiach. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 
aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 
trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Existujúci regulačný 
rámec je zameraný na podporu možnosti 
koncových používateľov získať prístup k 
informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať 
aplikácie a služby podľa vlastného výberu. 
Táto možnosť je najlepšie zaručená, ak
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti používajú všetky
druhy prevádzky rovnako. Nedávno však 
správa Orgánu európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC) o 
postupoch riadenia prevádzky uverejnená v 
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agentúra pre zdravie a spotrebiteľov a ktorá 
bola uverejnená v decembri 2012, ukázali, 
že značný počet koncových používateľov 
je ovplyvnený postupmi riadenia 
prevádzky, ktoré blokujú alebo spomaľujú 
konkrétne aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 
aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 
trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov.

máji 2012 a štúdia o fungovaní trhu s 
prístupom na internet a poskytovaním 
internetu z pohľadu spotrebiteľa, ktorú 
zadala Výkonná agentúra pre zdravie a 
spotrebiteľov a ktorá bola uverejnená v 
decembri 2012, ukázali, že značný počet 
koncových používateľov je ovplyvnený 
postupmi riadenia prevádzky, ktoré blokujú 
alebo spomaľujú konkrétne aplikácie. Tieto 
tendencie si vyžadujú jasné pravidlá na 
úrovni Únie, aby sa zachoval otvorený 
internet a aby nedochádzalo k fragmentácii 
jednotného trhu v dôsledku opatrení 
jednotlivých členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Existujúci regulačný 
rámec je zameraný na podporu možnosti 
koncových používateľov získať prístup k 
informáciám a šíriť ich alebo prevádzkovať 
aplikácie a služby podľa vlastného výberu. 
Nedávno však správa Orgánu európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) o postupoch riadenia prevádzky 
uverejnená v máji 2012 a štúdia o 
fungovaní trhu s prístupom na internet a 
poskytovaním internetu z pohľadu 
spotrebiteľa, ktorú zadala Výkonná 
agentúra pre zdravie a spotrebiteľov a ktorá 
bola uverejnená v decembri 2012, ukázali, 
že značný počet koncových používateľov 
je ovplyvnený postupmi riadenia 

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Existujúci regulačný 
rámec je zameraný na podporu možnosti 
koncových používateľov získať prístup k 
informáciám a údajom a šíriť ich alebo 
prevádzkovať aplikácie a služby podľa 
vlastného výberu. Nedávno však správa 
Orgánu európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC) o 
postupoch riadenia prevádzky uverejnená v 
máji 2012 a štúdia o fungovaní trhu s 
prístupom na internet a poskytovaním 
internetu z pohľadu spotrebiteľa, ktorú 
zadala Výkonná agentúra pre zdravie a 
spotrebiteľov a ktorá bola uverejnená v 
decembri 2012, ukázali, že značný počet 
koncových používateľov je ovplyvnený 
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prevádzky, ktoré blokujú alebo spomaľujú 
konkrétne aplikácie. Tieto tendencie si 
vyžadujú jasné pravidlá na úrovni Únie, 
aby sa zachoval otvorený internet a aby 
nedochádzalo k fragmentácii jednotného 
trhu v dôsledku opatrení jednotlivých 
členských štátov.

postupmi riadenia prevádzky, ktoré blokujú 
alebo spomaľujú konkrétne aplikácie. Tieto 
tendencie si vyžadujú jasné pravidlá na 
úrovni Únie, aby sa zachoval otvorený 
internet a aby nedochádzalo k fragmentácii 
jednotného trhu v dôsledku opatrení 
jednotlivých členských štátov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 245
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Sloboda koncových používateľov 
získať prístup k informáciám a zákonnému
obsahu a šíriť ich, prevádzkovať aplikácie 
a vyžívať služby podľa vlastného výberu 
podlieha dodržiavaniu právnych predpisov 
Únie a zodpovedajúcich vnútroštátnych 
právnych predpisov. V tomto nariadení sa 
vymedzujú limity pre akékoľvek 
obmedzenia tejto slobody poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti, ale 
nedotýka sa ostatných právnych predpisov 
Únie vrátane pravidiel, ktorými sa riadia 
autorské práva, ani smernice 2000/31/ES.

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 246
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Sloboda koncových používateľov 
získať prístup k informáciám a zákonnému 

(46) Sloboda koncových používateľov 
získať prístup k informáciám a zákonnému 
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obsahu a šíriť ich, prevádzkovať aplikácie 
a vyžívať služby podľa vlastného výberu 
podlieha dodržiavaniu právnych predpisov 
Únie a zodpovedajúcich vnútroštátnych 
právnych predpisov. V tomto nariadení sa 
vymedzujú limity pre akékoľvek 
obmedzenia tejto slobody poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti, ale 
nedotýka sa ostatných právnych predpisov 
Únie vrátane pravidiel, ktorými sa riadia 
autorské práva, ani smernice 2000/31/ES.

obsahu a šíriť ich, prevádzkovať aplikácie 
a vyžívať služby podľa vlastného výberu 
podlieha dodržiavaniu právnych predpisov 
Únie a zodpovedajúcich vnútroštátnych 
právnych predpisov. V tomto nariadení sa 
vymedzujú limity pre akékoľvek 
obmedzenia tejto slobody poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti, ale 
nedotýka sa ostatných právnych predpisov 
Únie vrátane pravidiel, ktorými sa riadia 
autorské práva, ani smernice 1995/46/ES, 
smernice 2002/58/ES a smernice 
2000/31/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Sloboda koncových používateľov 
získať prístup k informáciám a zákonnému
obsahu a šíriť ich, prevádzkovať aplikácie 
a vyžívať služby podľa vlastného výberu 
podlieha dodržiavaniu právnych predpisov 
Únie a zodpovedajúcich vnútroštátnych 
právnych predpisov. V tomto nariadení sa 
vymedzujú limity pre akékoľvek 
obmedzenia tejto slobody poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti, ale 
nedotýka sa ostatných právnych predpisov 
Únie vrátane pravidiel, ktorými sa riadia 
autorské práva, ani smernice 2000/31/ES.

(46) Sloboda koncových používateľov 
získať prístup k informáciám a obsahu a 
šíriť ich, prevádzkovať aplikácie a vyžívať 
služby podľa vlastného výberu podlieha 
dodržiavaniu právnych predpisov Únie a 
zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych 
predpisov. V tomto nariadení sa 
vymedzujú limity pre akékoľvek 
obmedzenia tejto slobody poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti, ale 
nedotýka sa ostatných právnych predpisov 
Únie vrátane pravidiel, ktorými sa riadia 
autorské práva, ani smernice 1995/46/ES, 
smernice 2002/58/ES a smernice 
2000/31/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na smernicu 1995/46/ES a smernicu 2002/58/ES vymedzuje hranicu pre riadenie
prevádzky z hľadiska ochrany osobných údajov a ochrany súkromia.
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Pozmeňujúci návrh 248
András Gyürk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46a) Charta základných práv Európskej 
únie vyžaduje, že obmedzenia 
rešpektovania súkromného života, právo 
na dôvernosť komunikácie, právo na 
ochranu údajov alebo sloboda prijímať a 
rozširovať informácie musia byť 
stanovené zákonom a rešpektovať 
podstatu týchto práv a slobôd. Judikatúra 
Únie, pokiaľ ide o monitorovanie a 
filtrovanie elektronickej komunikácie, 
potvrdzuje, že uloženie povinnosti na 
poskytovateľa elektronických 
komunikácií alebo služieb bez rozdielu 
monitorovať komunikáciu predstavuje 
nielen závažné porušenie slobody 
poskytovateľa vykonávať svoju činnosť, 
ale je aj v rozpore so základnými právami 
zákazníkov poskytovateľa. Každý systém 
zahŕňajúci monitorovanie komunikácie 
alebo služieb by preto mal byť buď 
výslovne ustanovený v právnych 
predpisoch Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisoch prijatých v súlade s 
právnymi predpismi Únie, alebo, ak je 
založený na dobrovoľnej dohode, 
podliehať predchádzajúcemu súdnemu 
preskúmaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46a) Nediskriminácia informácií vo fáze
odosielania, prenosu a príjmu sa musí 
zabezpečiť na podporu inovácií a 
odstránenie prekážok vstupu, ako uviedol
Európsky parlament vo svojej správe 
č. 2013/2080 o vykonávaní regulačného
rámca pre elektronické komunikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46b) Potenciálne protisúťažné a
diskriminačné správanie v riadení 
prevádzky by bolo v rozpore so zásadou
neutrality siete a otvoreného internetu a je
preto potrebné mu predchádzať, ako tiež
uviedol Európsky parlament vo svojej
iniciatívej správe č. 2013/2080;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46c) Ako uviedol Európsky parlament vo
svojom uznesení č. 2011/2866 zo 
17. novembra 2011 o otvorenom internete
a neutralite siete v Európe, a uznesení
č. 2012/2098 z 11. decembra 2012 o



AM\1012835SK.doc 87/220 PE524.835v01-00

SK

stratégii digitálnej slobody v zahraničnej
politike EÚ, poskytovatelia internetových
služieb by nemali blokovať, oslabovať, 
poškodzovať alebo zhoršovať možnosť
akejkoľvek osoby používať službu na 
prístup, používanie, posielanie, prijímanie
alebo ponúkanie akéhokoľvek obsahu, 
aplikácie alebo služby podľa svojho
výberu, a to bez ohľadu na zdroj alebo 
cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali odstraňovať, blokovať, 
spomaľovať, znehodnocovať alebo 
diskriminovať konkrétne druhy obsahu, 
aplikácie alebo služby alebo ich špecifické 
triedy, s výnimkou niektorých primeraných 
opatrení týkajúcich sa riadenia prevádzky, 
ktoré sú jasne definované v tomto
nariadení a sú samostatne odôvodnené. 
Takéto opatrenia musia byť transparentné, 
nevyhnutné a primerané.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 253
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet 
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet 
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné a mali by byť 
v súlade s platnými právnymi predpismi
vrátane, okrem iného, právnych predpisov 
v oblasti ochrany súkromia a ochrany 
osobných údajov. Zachovanie integrity a
bezpečnosti siete a minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete prostredníctvom 
opatrení na riadenie prevádzky by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ sú iba 
dočasnou alebo výnimočnou záležitosťou a
za predpokladu, že s rovnakými druhmi
prevádzky sa zaobchádza rovnako.

Or. en

Odôvodnenie

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds. The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly 
caveated, in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of 
traffic management to handle genuine network security and congestion problems as they 
arise, and in full respect of data protection and privacy.
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Pozmeňujúci návrh 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet 
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet a 
všeobecných charakteristík služby
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. 
Minimalizovanie účinkov preťaženia siete 
by sa malo považovať za primerané, pokiaľ 
je preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou, a ak na žiadosť 
príslušných vnútroštátnych orgánov, 
poskytovateľ preukáže, že rovnaké 
zaobchádzanie s premávkou by bolo 
výrazne menej efektívne.

Ak poskytovateľ elektronických 
komunikácií prijme také opatrenia, 
informuje o nich tiež dotknutých 
poskytovateľov obsahu, aplikácií a
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet 
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet 
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť účinné, vhodné,
transparentné, primerané a
nediskriminačné a musia byť v súlade s
platnými právnymi predpismi vrátane, 
okrem iného, predpisov v oblasti ochrany 
osobných údajov. Primerané riadenie 
prevádzky zahŕňa predchádzanie alebo 
bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Zachovanie 
integrity a bezpečnosti siete a
minimalizovanie účinkov preťaženia siete
prostredníctvom opatrení na riadenie
prevádzky by sa malo považovať za 
primerané, pokiaľ sú iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou a za
predpokladu, že s rovnakými druhmi
prevádzky sa zaobchádza rovnako.

Or. en

Odôvodnenie

Význam primeraného riadenia prevádzky by sa mal vylepšiť a dotiahnuť v súlade s pokynmi a
stanoviskami orgánu BEREC a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, 
napríklad pokiaľ ide o prijateľné používanie riadenia dopravy na zvládnutie skutočného
zabezpečenia siete a problémov s preťažením siete pri súčasnom rešpektovaní požiadaviek na
ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 256
Teresa Riera Madurell
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali blokovať, spomaľovať, 
znehodnocovať alebo diskriminovať 
konkrétne druhy obsahu, aplikácie alebo 
služby alebo ich špecifické triedy, s 
výnimkou obmedzeného počtu 
primeraných opatrení týkajúcich sa 
riadenia prevádzky. Takéto opatrenia 
musia byť transparentné, primerané 
sledovanému legitímnemu cieľu, ktorý sa
má dosiahnuť, a nediskriminačné. 
Primerané riadenie prevádzky zahŕňa 
predchádzanie alebo bránenie vážnym 
zločinom, ako aj dobrovoľné opatrenia 
poskytovateľov, ktoré znemožňujú prístup 
k detskej pornografii a jej šírenie. 
Minimalizovanie účinkov preťaženia siete 
by sa malo považovať za primerané, pokiaľ 
je preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou a poskytovateľ je 
schopný preukázať na žiadosť 
príslušného vnútroštátneho orgánu, že
nestranné riadenie prevádzky by bolo
menej efektívne.

Ak poskytovateľ elektronických 
komunikácií prijme také opatrenia, 
informuje o nich dotknutých 
poskytovateľov obsahu, aplikácií a
služieb.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 257
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet 
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet 
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť relevantné, 
transparentné, primerané a
nediskriminačné. Primerané riadenie 
prevádzky zahŕňa predchádzanie alebo 
bránenie vážnym zločinom a musí byť v
súlade s platnými právnymi predpismi
vrátane, okrem iného, právnych predpisov 
v oblasti ochrany súkromia a ochrany 
osobných údajov. Zachovanie integrity a
bezpečnosti siete a minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete prostredníctvom 
opatrení na riadenie prevádzky by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ sú iba 
dočasnou alebo výnimočnou záležitosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet 
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
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obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. 
Akákoľvek cenová diskriminácia alebo
diskriminačné podmienky vzťahujúce sa k 
objemu údajov a rýchlosti, pokiaľ ide o
konkrétny obsah, aplikácie alebo služby,
sú zakázané. Takéto opatrenia musia byť 
transparentné, primerané 
a nediskriminačné. Primerané riadenie 
prevádzky zahŕňa predchádzanie alebo 
bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou. Akonáhle
poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb pre verejnosť 
prijmú také opatrenia, musia ich oznámiť
poskytovateľom obsahu, aplikácií a
služieb.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 259
Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



PE524.835v01-00 94/220 AM\1012835SK.doc

SK

týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané v preukázaných
dočasných prípadoch akútneho
preťaženia siete za predpokladu, že s 
rovnakými druhmi prevádzky sa
zaobchádza rovnako.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali blokovať, spomaľovať, 
znehodnocovať alebo diskriminovať 
konkrétne druhy obsahu, aplikácie alebo 
služby alebo ich špecifické triedy, s 
výnimkou obmedzeného počtu technicky
primeraných opatrení týkajúcich sa 
riadenia prevádzky, ktoré nemajú 
komerčný základ. Takéto opatrenia musia 
byť transparentné, primerané 
a nediskriminačné. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.
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výnimočnou záležitosťou.

Or. en

Odôvodnenie

Definovanie technických opatrení by malo byť vykonané iba prostredníctvom objektívnych
kritérií a bez akýchkoľvek subjektívnych kritérií, ako sú „dobrovoľné opatrenia a obchodné
dohody poskytovateľov“.

Pozmeňujúci návrh 261
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj 
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo 
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu na internet
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky zahŕňa predchádzanie 
alebo bránenie vážnym zločinom, ako aj
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa malo
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali blokovať, spomaľovať, 
znehodnocovať alebo diskriminovať 
konkrétne druhy obsahu, aplikácie alebo 
služby alebo ich špecifické triedy, s 
výnimkou obmedzeného počtu jasne
definovaných primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. Primerané 
riadenie prevádzky môže zahŕňať
dobrovoľné opatrenia poskytovateľov, 
ktoré znemožňujú prístup k detskej 
pornografii a jej šírenie, ktoré podlieha
súdnemu preskúmaniu. Minimalizovanie 
účinkov preťaženia siete by sa mohlo
považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47a) Charta základných práv Európskej 
únie vyžaduje, že obmedzenia 
rešpektovania súkromného života, právo 
na dôvernosť komunikácie, právo na 
ochranu údajov alebo sloboda prijímať a 
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rozširovať informácie musia byť 
stanovené zákonom a rešpektovať 
podstatu týchto práv a slobôd. V kontexte 
opatrení na riadenie prevádzky, Súdny 
dvor Európskej únie vo veci C-70/10, 
SABAM proti Tiscali (Scarlet), pokiaľ ide 
o všeobecné monitorovanie elektronickej 
komunikácie, konštatoval, že uloženie 
povinnosti na poskytovateľa 
internetových služieb a elektronických 
komunikácií alebo služieb bez rozdielu 
monitorovať komunikáciu predstavuje 
nielen závažné porušenie slobody 
poskytovateľa vykonávať svoju činnosť, 
ale môže byť aj v rozpore so základnými 
právami zákazníkov poskytovateľa. Každý 
systém zahŕňajúci všeobecné 
monitorovanie komunikácie zo strany 
poskytovateľov elektronických 
komunikácii alebo služieb by preto mal 
byť výslovne ustanovený v právnych 
predpisoch Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisoch prijatých v súlade s 
právnymi predpismi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47a) Týmto nariadením nie je dotknutá 
smernica 2002/58/ES Európskeho
parlamentu a Rady z 12. júla 2002
týkajúca sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica o
súkromí a elektronických 
komunikáciách).

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 265
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(48) Tarify založené na objeme by sa mali 
považovať za zlučiteľné so zásadou 
otvoreného internetu, pokiaľ koncovým 
používateľom umožňujú zvoliť si tarifu, 
ktorá zodpovedá ich bežnej spotrebe dát a 
je založená na transparentných 
informáciách o podmienkach a dôsledkoch 
takéhoto výberu. Zároveň by takéto tarify 
mali poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti umožňovať lepšie 
prispôsobenie kapacít siete 
predpokladaným objemom dát. V snahe
prispôsobiť svoje ponuky dopytu
koncových používateľov po konkrétnom
obsahu, službách alebo aplikáciách môžu
poskytovatelia elektronických 
komunikácií poskytovať ponuky, v rámci 
ktorých sa prenos dát týkajúcich sa
takého obsahu, služieb alebo aplikácií
neodpočíta zákazníkom z povoleného 
objemu dát. Je dôležité, aby koncoví 
používatelia boli plne informovaní pred 
tým, ako sa rozhodnú pre akékoľvek limity 
objemu alebo rýchlosti dát a platné tarify, 
aby mohli priebežne sledovať svoju 
spotrebu a jednoduchým spôsobom, ak si 
to želajú, zvýšiť objem dostupných dát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 267
Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) Existuje takisto dopyt koncových 
používateľov po službách a aplikáciách, 
ktoré si vyžadujú zvýšenú úroveň zaistenej 
kvality služieb, ktoré ponúkajú 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti alebo 
poskytovatelia obsahu, aplikácií alebo 
služieb. Takéto služby môžu zahŕňať 
okrem iného vysielanie prostredníctvom 
internetového protokolu (IP-TV), 
videokonferencie a určité aplikácie v 
zdravotníctve. Koncoví používatelia by 

(49) Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti alebo 
poskytovatelia obsahu, aplikácií alebo 
služieb môžu ponúkať služby a aplikácie 
poskytnuté so zvýšenou úrovňou zaistenej 
kvality služieb. Koncoví používatelia by 
takisto mali mať možnosť slobodne 
uzatvárať s poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti alebo 
poskytovateľmi obsahu, aplikácií alebo 
služieb zmluvy o poskytovaní takýchto
špecializovaných služieb so zvýšenou 
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takisto mali mať možnosť slobodne 
uzatvárať s poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti alebo 
poskytovateľmi obsahu, aplikácií alebo 
služieb zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby.

kvalitou služby. Ak sú takéto dohody
uzatvorené s poskytovateľom prístupu na 
internet, poskytovateľ by mal zabezpečiť, 
aby zvýšená kvalita služieb neznižovala
celkovú kvalitu prístupu na internet. 
Využívanie špecializovaných služieb 
koncovými používateľmi a
poskytovateľmi aplikácií a obchodných
služieb by preto malo byť na
dobrovoľnom a nediskriminačnom
základe.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na závery orgánu BEREC o tom, že kontrola zo strany používateľov by mala 
prevládať všade tam, kde je to možné, je dôležité, aby nariadenie objasnilo, že koncoví 
používatelia a poskytovatelia aplikácií a obchodných služieb nebudú čeliť suboptimálnym
podmienkam a kvalite prístupu na internet tak, aby boli povinní uzatvoriť zmluvu o
poskytovaní špecializovaných služieb. Využívanie špecializovaných služieb by preto malo byť
úplne dobrovoľné.

Pozmeňujúci návrh 268
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

alebo služieb zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby. Poskytovanie takýchto
špecializovaných služieb by nemalo 
zhoršovať všeobecnú kvalitu prístupu na 
internet. Okrem toho, opatrenia pre 
riadenie prevádzky by sa nemali používať
takým spôsobom, aby diskriminovali
špecializované služby konkurujúce tým, 
ktoré ponúka poskytovateľ prístupu na 
internet buď priamo alebo v spolupráci s
inými podnikmi, pokiaľ to nemožno 
objektívne odôvodniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(49) Existuje takisto dopyt koncových 
používateľov po službách a aplikáciách, 
ktoré si vyžadujú optimalizáciu s cieľom 
zabezpečiť zodpovedajúce charakteristiky
služieb, ktoré si vyžadujú zvýšenú úroveň 
zaistenej kvality služieb, ktoré ponúkajú 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií alebo služieb. Takéto služby 
môžu zahŕňať okrem iného vysielanie 
prostredníctvom internetového protokolu 
(IP-TV), videokonferencie a určité 
aplikácie v zdravotníctve. Koncoví 
používatelia by takisto mali mať možnosť 
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 
alebo služieb zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb s 
optimalizovanou kvalitou služby. Tam, 
kde sa takéto zmluvy uplatňujú popri 
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službách prístupu k internetu, zodpovední
poskytovatelia by mali zaistiť, aby
optimalizovaná kvalita služby
nezhoršovala všeobecnú kvalitu 
pripojenia k internetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Ivo Belet
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(49) Existuje takisto dopyt koncových 
používateľov po službách a aplikáciách, 
ktoré si vyžadujú zvýšenú úroveň zaistenej 
kvality služieb, ktoré ponúkajú 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií alebo služieb. Takéto služby 
môžu zahŕňať okrem iného vysielanie 
prostredníctvom internetového protokolu 
(IP-TV), videokonferencie a určité 
aplikácie v zdravotníctve. Koncoví 
používatelia by takisto mali mať možnosť 
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 
alebo služieb zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby. Tieto špecializované
služby by však mali zostať výnimkou a
nemalo by sa s nimi obchodovať alebo ich 
vo veľkej miere používať ako náhradu za
služby prístupu k internetu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) Existuje takisto dopyt koncových 
používateľov po službách a aplikáciách, 
ktoré si vyžadujú zvýšenú úroveň zaistenej 
kvality služieb, ktoré ponúkajú 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií alebo služieb. Takéto služby 

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

môžu zahŕňať okrem iného vysielanie 
prostredníctvom internetového protokolu 
(IP-TV), videokonferencie a určité 
aplikácie v zdravotníctve. Koncoví 
používatelia by takisto mali mať možnosť 
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 
alebo služieb zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby. Malo by sa zabezpečiť, 
aby takéto dohody nezhoršovali všeobecnú
kvalitu prístupu k internetu a neviedli k 
dvojrýchlostnému internetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 274
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(50) Ďalej existuje dopyt zo strany 
poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb, 
pokiaľ ide o poskytovanie prenosových 
služieb založených na parametroch kvality. 
Pre poskytovanie špecializovaných služieb 
v uzavretých sieťach je nevyhnutné, aby 
poskytovatelia obsahu, aplikácií a služieb 
mali možnosť rokovať o takýchto 
špecifických úrovniach kvality služieb s 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti pre obmedzenú 
skupinu používateľov. Očakáva sa, že toto
bude zohrávať významnú úlohu v rozvoji 
nových služieb, akými sú napríklad 
komunikácie medzi strojmi (tzv. M2M, 
machine-to-machine communication). 
Špecializované služby nesmú zhoršovať 
kvalitu služieb prístupu k otvorenému 
internetu, ani sa s nimi neobchoduje ako s 
náhradou za internet alebo používané 
týmto spôsobom. Sú prípustné iba vtedy, 
ak existuje preukázateľná technická a 
osobitná potreba ich využitia, okrem 
vlastných hospodárskych záujmov, ako 
prostriedku na poskytovanie kritických 
aplikácií v reálnom čase alebo aplikácií 
na určitej úrovni kvality. Ak 
poskytovatelia pripojenia k sieti ponúkajú 
špecializované služby alebo s nimi 
obchodujú, majú povinnosť tiež 
ponúknuť službu prístupu k otvorenému 
internetu v zmysle bodu 45 odôvodnenia. 
Na všetky služby otvoreného internetu sa 
vzťahuje zásada maximálneho úsilia.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(50) Ďalej existuje dopyt zo strany 
poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb, 
pokiaľ ide o poskytovanie prenosových 
služieb založených na flexibilných 
parametroch kvality vrátane nižších úrovní 
priority pre prevádzku, ktorá nie je časovo 
limitovaná. Pre poskytovateľov obsahu, 
aplikácií a služieb by možnosť rokovať o 
takýchto flexibilných úrovniach kvality 
služieb s poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti mohla podporiť
rozvoj nových služieb, akými sú napríklad 
komunikácie medzi strojmi (tzv. M2M, 
machine-to-machine communication).
Zároveň by takéto opatrenia mali 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti umožňovať lepšiu 
vyváženosť prevádzky a predchádzanie 
preťaženiu sietí. Poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti by 
preto mali mať možnosť slobodne 
uzatvárať zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb s vymedzenými 
úrovňami kvality služby, pod podmienkou, 
že tieto vymedzené úrovne kvality budú
technicky nevyhnutné pre funkčnosť
služby a tieto zmluvy nebudú mať za 
následok podstatné zhoršenie všeobecnej 
kvality služieb prístupu na internet v
súlade so zásadou neutrality siete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Jean-Pierre Audy
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Françoise Castex
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Špecializované služby sa nesmú považovať za spôsob, akým môžu poskytovatelia
internetových služieb a poskytovatelia prístup na internet svojvoľne a úplne slobodne
uzatvárať medzi sebou obchodné zmluvy obchádzaním ustanovení o „otvorenom internete“, 
čím porušia slobodu komunikácie, ako aj hospodársku súťaž a inovácie v digitálnom 
hospodárstve. Z tohto dôvodu je povinné uviesť, že špecializované služby musia byť odlišné od
služieb prístupu k internetu a nesmú kopírovať už existujúce služby dostupné na internete.
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Pozmeňujúci návrh 279
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Petra Kammerevert
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 285
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Pokiaľ ide o koncové zariadenia, v 
zmluve by sa mali vymedziť všetky 
obmedzenia, ktoré poskytovateľ zaviedol 
na používanie týchto zariadení, napríklad 
zakódovanie mobilných prístrojov na 
využívanie len určitých typov kariet SIM, 
ako aj všetky poplatky splatné pri skončení 
zmluvy pred uplynutím dohodnutej 
viazanosti. Po skončení zmluvy po 
uplynutí dohodnutej viazanosti by sa 
nemali účtovať žiadne poplatky.

(57) Pokiaľ ide o koncové zariadenia, v 
zmluve by sa mali jasne a zrozumiteľne
vymedziť všetky obmedzenia, ktoré 
poskytovateľ zaviedol na používanie týchto 
zariadení, napríklad zakódovanie 
mobilných prístrojov na využívanie len 
určitých typov kariet SIM, ako aj všetky 
poplatky splatné pri skončení zmluvy pred 
uplynutím dohodnutej viazanosti. Po 
skončení zmluvy po uplynutí dohodnutej 
viazanosti by sa nemali účtovať žiadne 
poplatky.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 286
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) S cieľom predchádzať nepríjemným 
prekvapeniam spojeným s výškou faktúr by 
koncoví používatelia mali mať možnosť 
stanoviť hornú hranicu svojich poplatkov 
spojených s využívaním telefónnych 
služieb alebo služieb prístupu na internet. 
Tento nástroj by mal byť dostupný 
bezplatne, s príslušným oznámením, ktoré 
je možné opätovne získať, keď sa výška 
poplatkov blíži k tejto hranici. Po 
dosiahnutí maximálneho limitu by sa tieto 
služby koncovým používateľom nemali 
viac poskytovať alebo účtovať, pokiaľ 
výslovne nepožiadajú o pokračovanie ich 
poskytovania podľa dohody s 
poskytovateľom.

(58) S cieľom predchádzať nepríjemným 
prekvapeniam spojeným s výškou faktúr by 
koncoví používatelia mali mať možnosť 
stanoviť hornú hranicu svojich poplatkov 
spojených s využívaním telefónnych 
služieb alebo služieb prístupu na internet. 
Tento nástroj by mal byť dostupný 
bezplatne a zahŕňa jednoduché postupy, s 
príslušným oznámením, ktoré je možné 
opätovne získať, keď sa výška poplatkov 
blíži k tejto hranici. Po dosiahnutí 
maximálneho limitu by sa tieto služby 
koncovým používateľom nemali viac 
poskytovať alebo účtovať, pokiaľ výslovne 
nepožiadajú o pokračovanie ich 
poskytovania podľa dohody s 
poskytovateľom.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 287
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) Skúsenosti z členských štátov a 
výsledky nedávnej štúdie, ktorú zadala 
Výkonná agentúra pre zdravie a 
spotrebiteľov, ukázali, že dlhé zmluvné 
obdobia a automatické predlžovanie zmlúv 
alebo ich predlžovanie v tichosti sú veľkou 
prekážkou pri zmene prevádzkovateľa. Je 
preto žiaduce, aby koncoví používatelia 
mali možnosť bez akýchkoľvek nákladov 
odstúpiť od zmluvy po šiestich mesiacoch 
od jej uzatvorenia. V takom prípade sa od 
koncových používateľov môže požadovať, 
aby svojim poskytovateľom nahradili 
zostatkovú hodnotu dotovaného koncového 
zariadenia alebo proporcionálnu zostatkovú 
hodnotu akýchkoľvek ďalších zvýhodnení. 
Zmluvy, ktoré boli v tichosti predĺžené, by 
sa mali dať vypovedať s jednomesačnou 
výpovednou lehotou.

(59) Skúsenosti z členských štátov a 
výsledky nedávnej štúdie, ktorú zadala 
Výkonná agentúra pre zdravie a 
spotrebiteľov, ukázali, že dlhé zmluvné 
obdobia a automatické predlžovanie zmlúv 
alebo ich predlžovanie v tichosti sú veľkou 
prekážkou pri zmene prevádzkovateľa. Je 
preto žiaduce, aby koncoví používatelia 
mali možnosť bez akýchkoľvek nákladov 
odstúpiť od zmluvy s jednomesačnou
výpovednou lehotou. V takom prípade sa 
od koncových používateľov môže 
požadovať, aby svojim poskytovateľom 
nahradili zostatkovú hodnotu dotovaného 
koncového zariadenia alebo 
proporcionálnu zostatkovú hodnotu 
akýchkoľvek ďalších zvýhodnení.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 288
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) S cieľom využiť v plnej miere výhody 
konkurenčného prostredia by koncoví 
používatelia mali mať možnosť 
informovanej voľby a zmeny 
poskytovateľa služieb, ak je to v ich 
záujme. Koncoví používatelia by preto 

(62) S cieľom využiť v plnej miere výhody 
konkurenčného prostredia by koncoví 
používatelia mali mať možnosť 
informovanej voľby a zmeny 
poskytovateľa služieb, ak je to v ich 
záujme. Koncoví používatelia by preto 
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mali mať možnosť zmeniť poskytovateľa 
služieb bez toho, aby im to komplikovali 
právne, technické alebo procedurálne 
prekážky alebo zmluvné podmienky a 
poplatky. Prenosnosť čísel je kľúčovým 
faktorom, ktorý spotrebiteľom uľahčuje 
voľbu a umožňuje účinnú hospodársku 
súťaž. Mala by sa vykonávať s 
minimálnym oneskorením, aby bolo číslo 
skutočne aktivované do jedného 
pracovného dňa od uzatvorenia zmluvy o 
prenesení čísla. Vyrovnanie nezaplatených 
faktúr by nemalo byť podmienkou 
vybavenia žiadosti o prenesenie čísla.

mali mať možnosť zmeniť poskytovateľa 
služieb bez toho, aby im to komplikovali 
právne, technické alebo procedurálne 
prekážky alebo zmluvné podmienky a 
poplatky. Prenosnosť čísel je kľúčovým 
faktorom, ktorý spotrebiteľom uľahčuje 
voľbu a umožňuje účinnú hospodársku 
súťaž. Mala by sa vykonávať s 
minimálnym oneskorením, aby bolo číslo 
skutočne aktivované do jedného 
pracovného dňa od uzatvorenia zmluvy o 
prenesení čísla. Vyrovnanie nezaplatených 
faktúr by nemalo byť podmienkou 
vybavenia žiadosti o prenesenie čísla. Mali
by sa preskúmať možnosti cezhraničnej
prenosnosti čísel v prípade premiestnenia
do iných častí EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 290
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 291
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(72) Trh s mobilnými komunikáciami je 
naďalej fragmentovaný a neexistuje 
žiadna mobilná sieť, ktorá by pokrývala 
všetky členské štáty. Poskytovatelia 
roamingu musia preto, s cieľom 
zabezpečiť služby mobilných komunikácií 
svojim domácim zákazníkom cestujúcim v 
rámci Únie, nakupovať veľkoobchodné 
roamingové služby od prevádzkovateľov v 
navštívenom členskom štáte. Tieto 
veľkoobchodné poplatky predstavujú 
nezanedbateľnú prekážku pri poskytovaní 
roamingových služieb na cenových 

vypúšťa sa
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úrovniach, ktoré by zodpovedali domácim 
mobilným službám. Mali by sa preto 
prijať ďalšie opatrenia, pomocou ktorých 
by sa dosiahlo zníženie týchto poplatkov. 
Obchodné alebo technické dohody medzi 
poskytovateľmi roamingu, na základe 
ktorých sa umožňuje virtuálne rozšírenie 
pokrytia ich siete v celej Únii, sú 
prostriedkom na internalizáciu 
veľkoobchodných nákladov. S cieľom 
poskytnúť vhodné stimuly, mali by sa 
upraviť určité regulačné povinnosti 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 531/201226. 
Najmä ak poskytovatelia roamingových 
služieb prostredníctvom svojich vlastných 
sietí alebo dvoj- či mnohostranných 
roamingových dohôd zabezpečia, že 
všetkým zákazníkom v Únii budú 
štandardne ponúknuté roamingové tarify 
na úrovni domácich taríf, na takýchto 
poskytovateľov by sa nemala uplatňovať 
povinnosť domácich poskytovateľov 
umožňovať svojim zákazníkom prístup k 
roamingovým hlasovým, SMS a dátovým 
službám akéhokoľvek alternatívneho 
poskytovateľa roamigu, pod podmienkou 
prechodného obdobia, keď bol takýto 
prístup už udelený.
__________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o 
roamingu vo verejných mobilných 
komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. 
v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(72) Trh s mobilnými komunikáciami je 
naďalej fragmentovaný a neexistuje 
žiadna mobilná sieť, ktorá by pokrývala 
všetky členské štáty. Poskytovatelia 
roamingu musia preto, s cieľom 
zabezpečiť služby mobilných komunikácií 
svojim domácim zákazníkom cestujúcim v 
rámci Únie, nakupovať veľkoobchodné 
roamingové služby od prevádzkovateľov v 
navštívenom členskom štáte. Tieto 
veľkoobchodné poplatky predstavujú 
nezanedbateľnú prekážku pri poskytovaní 
roamingových služieb na cenových 
úrovniach, ktoré by zodpovedali domácim 
mobilným službám. Mali by sa preto 
prijať ďalšie opatrenia, pomocou ktorých 
by sa dosiahlo zníženie týchto poplatkov. 
Obchodné alebo technické dohody medzi 
poskytovateľmi roamingu, na základe 
ktorých sa umožňuje virtuálne rozšírenie 
pokrytia ich siete v celej Únii, sú 
prostriedkom na internalizáciu 
veľkoobchodných nákladov. S cieľom 
poskytnúť vhodné stimuly, mali by sa 
upraviť určité regulačné povinnosti 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 531/201226. 
Najmä ak poskytovatelia roamingových 
služieb prostredníctvom svojich vlastných 
sietí alebo dvoj- či mnohostranných 
roamingových dohôd zabezpečia, že 
všetkým zákazníkom v Únii budú 
štandardne ponúknuté roamingové tarify 
na úrovni domácich taríf, na takýchto 
poskytovateľov by sa nemala uplatňovať 
povinnosť domácich poskytovateľov 
umožňovať svojim zákazníkom prístup k 
roamingovým hlasovým, SMS a dátovým 
službám akéhokoľvek alternatívneho 
poskytovateľa roamigu, pod podmienkou 
prechodného obdobia, keď bol takýto 
prístup už udelený.

vypúšťa sa

__________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
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Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o 
roamingu vo verejných mobilných 
komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. 
v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 293
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(72) Trh s mobilnými komunikáciami je 
naďalej fragmentovaný a neexistuje žiadna 
mobilná sieť, ktorá by pokrývala všetky 
členské štáty. Poskytovatelia roamingu 
musia preto, s cieľom zabezpečiť služby 
mobilných komunikácií svojim domácim 
zákazníkom cestujúcim v rámci Únie, 
nakupovať veľkoobchodné roamingové 
služby od prevádzkovateľov v navštívenom 
členskom štáte. Tieto veľkoobchodné 
poplatky predstavujú nezanedbateľnú 
prekážku pri poskytovaní roamingových 
služieb na cenových úrovniach, ktoré by 
zodpovedali domácim mobilným službám. 
Mali by sa preto prijať ďalšie opatrenia, 
pomocou ktorých by sa dosiahlo zníženie 
týchto poplatkov. Obchodné alebo 
technické dohody medzi poskytovateľmi 
roamingu, na základe ktorých sa umožňuje 
virtuálne rozšírenie pokrytia ich siete v 
celej Únii, sú prostriedkom na 
internalizáciu veľkoobchodných nákladov. 
S cieľom poskytnúť vhodné stimuly, mali 
by sa upraviť určité regulačné povinnosti 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 531/201226. 
Najmä ak poskytovatelia roamingových 
služieb prostredníctvom svojich vlastných 
sietí alebo dvoj- či mnohostranných 
roamingových dohôd zabezpečia, že 
všetkým zákazníkom v Únii budú 

(72) Trh s mobilnými komunikáciami je 
naďalej fragmentovaný a neexistuje žiadna 
mobilná sieť, ktorá by pokrývala všetky 
členské štáty. Poskytovatelia roamingu 
musia preto, s cieľom zabezpečiť služby 
mobilných komunikácií svojim domácim 
zákazníkom cestujúcim v rámci Únie, 
nakupovať veľkoobchodné roamingové 
služby od prevádzkovateľov v navštívenom 
členskom štáte. Tieto veľkoobchodné 
poplatky predstavujú nezanedbateľnú 
prekážku pri poskytovaní roamingových 
služieb na cenových úrovniach, ktoré by 
zodpovedali domácim mobilným službám. 
Mali by sa preto prijať ďalšie opatrenia, 
pomocou ktorých by sa dosiahlo zníženie 
týchto poplatkov, zabezpečenie právnej
istoty a ktoré by prispeli k stabilizácii na
trhu. Obchodné alebo technické dohody 
medzi poskytovateľmi roamingu, na 
základe ktorých sa umožňuje virtuálne 
rozšírenie pokrytia ich siete v celej Únii, sú 
prostriedkom na internalizáciu 
veľkoobchodných nákladov. S cieľom 
poskytnúť vhodné stimuly, mali by sa 
upraviť určité regulačné povinnosti 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 531/201226. 
Najmä ak poskytovatelia roamingových 
služieb prostredníctvom svojich vlastných 
sietí alebo dvoj- či mnohostranných 
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štandardne ponúknuté roamingové tarify na 
úrovni domácich taríf, na takýchto 
poskytovateľov by sa nemala uplatňovať
povinnosť domácich poskytovateľov 
umožňovať svojim zákazníkom prístup k 
roamingovým hlasovým, SMS a dátovým 
službám akéhokoľvek alternatívneho 
poskytovateľa roamigu, pod podmienkou 
prechodného obdobia, keď bol takýto 
prístup už udelený.

roamingových dohôd zabezpečia, že 
všetkým zákazníkom v Únii budú 
štandardne ponúknuté roamingové tarify na 
úrovni domácich taríf, na takýchto 
poskytovateľov by sa nemala uplatňovať 
povinnosť domácich poskytovateľov 
umožňovať svojim zákazníkom prístup k 
roamingovým hlasovým, SMS a dátovým 
službám akéhokoľvek alternatívneho 
poskytovateľa roamigu, pod podmienkou 
prechodného obdobia, keď bol takýto 
prístup už udelený.

__________________ __________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o 
roamingu vo verejných mobilných 
komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. 
v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o 
roamingu vo verejných mobilných 
komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. 
v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73) Prostredníctvom dvoj- alebo 
mnohostranných roamingových dohôd by 
mal mobilný operátor možnosť 
zaobchádzať s roamingom svojim 
domácim zákazníkom prostredníctvom 
sietí partnerov tak, ako keby bol do 
značnej miery rovnocenný službám, ktoré 
daný operátor poskytuje takýmto 
zákazníkom vo svojich vlastných sieťach, 
čo by sa v konečnom dôsledku odrazilo na 
jeho maloobchodných cenách pre takéto 
virtuálne pokrytie na sieti v celej Únii. 
Takéto opatrenie na veľkoobchodnej 
úrovni by mohlo umožniť vývoj nových 
roamingových produktov a prispieť tak k 
zvýšeniu výberu a hospodárskej súťaže na 

vypúšťa sa
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maloobchodnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73) Prostredníctvom dvoj- alebo 
mnohostranných roamingových dohôd by 
mal mobilný operátor možnosť 
zaobchádzať s roamingom svojim 
domácim zákazníkom prostredníctvom 
sietí partnerov tak, ako keby bol do 
značnej miery rovnocenný službám, ktoré 
daný operátor poskytuje takýmto 
zákazníkom vo svojich vlastných sieťach, 
čo by sa v konečnom dôsledku odrazilo na 
jeho maloobchodných cenách pre takéto 
virtuálne pokrytie na sieti v celej Únii. 
Takéto opatrenie na veľkoobchodnej 
úrovni by mohlo umožniť vývoj nových 
roamingových produktov a prispieť tak k 
zvýšeniu výberu a hospodárskej súťaže na 
maloobchodnej úrovni.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 296
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73) Prostredníctvom dvoj- alebo 
mnohostranných roamingových dohôd by 
mal mobilný operátor možnosť 
zaobchádzať s roamingom svojim 

(73) Prostredníctvom obchodných alebo
technických roamingových dohôd by mal 
mobilný operátor možnosť zaobchádzať s 
roamingom svojim domácim zákazníkom 
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domácim zákazníkom prostredníctvom 
sietí partnerov tak, ako keby bol do značnej 
miery rovnocenný službám, ktoré daný 
operátor poskytuje takýmto zákazníkom vo 
svojich vlastných sieťach, čo by sa v 
konečnom dôsledku odrazilo na jeho 
maloobchodných cenách pre takéto 
virtuálne pokrytie na sieti v celej Únii. 
Takéto opatrenie na veľkoobchodnej 
úrovni by mohlo umožniť vývoj nových 
roamingových produktov a prispieť tak k 
zvýšeniu výberu a hospodárskej súťaže na 
maloobchodnej úrovni.

prostredníctvom sietí partnerov tak, ako 
keby bol do značnej miery rovnocenný 
službám, ktoré daný operátor poskytuje 
takýmto zákazníkom vo svojich vlastných 
sieťach, čo by sa v konečnom dôsledku 
odrazilo na jeho maloobchodných cenách 
pre takéto virtuálne pokrytie na sieti v celej 
Únii. Takéto opatrenie na veľkoobchodnej 
úrovni by mohlo umožniť vývoj nových 
roamingových produktov a prispieť tak k 
zvýšeniu výberu a hospodárskej súťaže na 
maloobchodnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(74) V Digitálnej agende pre Európu a 
nariadení č. 531/2012 sa stanovuje cieľ 
politiky, aby sa rozdiel medzi 
roamingovými a domácimi tarifami 
približoval nule. Z praktického hľadiska je 
v tejto súvislosti potrebné, aby zákazníci 
spadajúci do ktorejkoľvek z rozsiahlych 
pozorovateľných kategórií domácej 
spotreby, identifikovateľných na základe 
rozličných domácich maloobchodných 
balíkov ponúkaných zmluvnou stranou, 
mali možnosť pri pravidelných cestách v 
rámci Únie bez váhania zachovávať 
typické domáce spotrebiteľské zvyklosti, 
aké sa viažu na ich príslušné domáce 
maloobchodné balíky bez toho, aby im 
vznikli dodatočné náklady k nákladom, 
ktoré majú v domácom prostredí. Takéto 
rozsiahle kategórie možno určiť v 
súčasných obchodných postupoch na 
základe napríklad diferenciácie domácich 
maloobchodných balíkov medzi 

(74) V Digitálnej agende pre Európu a 
nariadení č. 531/2012 sa stanovuje cieľ 
politiky, aby sa rozdiel medzi 
roamingovými a domácimi tarifami 
približoval nule. Z praktického hľadiska je 
v tejto súvislosti potrebné, aby zákazníci 
spadajúci do ktorejkoľvek z rozsiahlych 
pozorovateľných kategórií domácej 
spotreby, identifikovateľných na základe 
rozličných domácich maloobchodných 
balíkov ponúkaných zmluvnou stranou, 
mali možnosť pri pravidelných cestách v 
rámci Únie bez váhania zachovávať 
typické domáce spotrebiteľské zvyklosti, 
aké sa viažu na ich príslušné domáce 
maloobchodné balíky bez toho, aby im 
vznikli dodatočné náklady k nákladom, 
ktoré majú v domácom prostredí. Takéto 
rozsiahle kategórie možno určiť v 
súčasných obchodných postupoch na 
základe napríklad diferenciácie domácich 
maloobchodných balíkov medzi 
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zákazníkmi s predplatenými službami a 
zákazníkmi so službami fakturovanými po 
ich poskytnutí, balíky iba pre GSM (t. j. 
hlas, SMS); balíky prispôsobené rozličným 
objemom spotreby; balíky na 
podnikateľské a spotrebiteľské účely; 
maloobchodné balíky s cenami za 
spotrebované jednotky a balíky, ktoré 
poskytujú súbor jednotiek (napr. minúty 
hovoru, megabyty dát) za štandardný 
poplatok bez ohľadu na skutočnú spotrebu. 
Rozmanitosť plánov a balíkov 
maloobchodných taríf, ktoré sú dostupné 
zákazníkom na domácich mobilných 
trhoch v celej Únii, umožňuje uspokojiť 
rozmanité požiadavky používateľov v 
súvislosti s trhom, na ktorom prebieha 
hospodárska súťaž. Táto flexibilita na 
domácich trhoch by sa takisto mala odraziť 
na roamingovom prostredí vo vnútri Únie, 
pričom treba mať na zreteli, že skutočnosť, 
že poskytovatelia roamingu potrebujú 
veľkoobchodné vstupy od nezávislých 
prevádzkovateľov sietí v rozličných 
členských štátoch, môže byť stále 
oprávňujúcim dôvodom na ukladanie 
limitov, pokiaľ ide o primerané využívanie, 
ak sa na takúto roamingovú spotrebu 
uplatňujú domáce tarify.

zákazníkmi s predplatenými službami a 
zákazníkmi so službami fakturovanými po 
ich poskytnutí, balíky iba pre GSM (t. j. 
hlas, SMS); balíky prispôsobené rozličným 
objemom spotreby; balíky na 
podnikateľské a spotrebiteľské účely; 
maloobchodné balíky s cenami za 
spotrebované jednotky a balíky, ktoré 
poskytujú súbor jednotiek (napr. minúty 
hovoru, megabyty dát) za štandardný 
poplatok bez ohľadu na skutočnú spotrebu. 
Rozmanitosť plánov a balíkov 
maloobchodných taríf, ktoré sú dostupné 
zákazníkom na domácich mobilných 
trhoch v celej Únii, umožňuje uspokojiť 
rozmanité požiadavky používateľov v 
súvislosti s trhom, na ktorom prebieha 
hospodárska súťaž. Táto flexibilita na 
domácich trhoch by sa takisto mala odraziť 
na roamingovom prostredí vo vnútri Únie, 
pričom treba mať na zreteli, že skutočnosť, 
že poskytovatelia roamingu potrebujú 
veľkoobchodné vstupy od nezávislých 
prevádzkovateľov sietí v rozličných 
členských štátoch, môže byť stále 
oprávňujúcim dôvodom na ukladanie 
limitov, pokiaľ ide o primerané využívanie, 
ak sa na takúto roamingovú spotrebu 
uplatňujú domáce tarify. Predovšetkým by 
sa malo zabrániť používaniu
presahujúcemu bežnú roamingovú
spotrebu a arbitrážnym účinkom s cieľom 
zabrániť negatívnym vplyvom na
konkurenčné domáce trhy a stimuly pre
investície do infraštruktúry.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zabezpečiť, aby používatelia nenahrádzali ich domáceho poskytovateľa
poskytovateľom roamingu, ktorý neinvestoval do infraštruktúry v členskom štáte používateľa. 
Preto by sa mali stanoviť spravodlivé limity roamingovej spotreby, aby sa zabránilo
arbitrážnym účinkom, ktoré by inak mohli predstavovať významné riziko pre poskytovateľov
a mohli by obmedziť investície do novej infraštruktúry.
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Pozmeňujúci návrh 298
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(74) V Digitálnej agende pre Európu a 
nariadení č. 531/2012 sa stanovuje cieľ 
politiky, aby sa rozdiel medzi 
roamingovými a domácimi tarifami 
približoval nule. Z praktického hľadiska je 
v tejto súvislosti potrebné, aby zákazníci 
spadajúci do ktorejkoľvek z rozsiahlych 
pozorovateľných kategórií domácej 
spotreby, identifikovateľných na základe 
rozličných domácich maloobchodných 
balíkov ponúkaných zmluvnou stranou, 
mali možnosť pri pravidelných cestách v 
rámci Únie bez váhania zachovávať 
typické domáce spotrebiteľské zvyklosti, 
aké sa viažu na ich príslušné domáce 
maloobchodné balíky bez toho, aby im 
vznikli dodatočné náklady k nákladom, 
ktoré majú v domácom prostredí. Takéto 
rozsiahle kategórie možno určiť v 
súčasných obchodných postupoch na 
základe napríklad diferenciácie domácich 
maloobchodných balíkov medzi 
zákazníkmi s predplatenými službami a 
zákazníkmi so službami fakturovanými po 
ich poskytnutí, balíky iba pre GSM (t. j. 
hlas, SMS); balíky prispôsobené rozličným 
objemom spotreby; balíky na 
podnikateľské a spotrebiteľské účely; 
maloobchodné balíky s cenami za 
spotrebované jednotky a balíky, ktoré 
poskytujú súbor jednotiek (napr. minúty 
hovoru, megabyty dát) za štandardný 
poplatok bez ohľadu na skutočnú spotrebu. 
Rozmanitosť plánov a balíkov 
maloobchodných taríf, ktoré sú dostupné 
zákazníkom na domácich mobilných 
trhoch v celej Únii, umožňuje uspokojiť 
rozmanité požiadavky používateľov v 
súvislosti s trhom, na ktorom prebieha 
hospodárska súťaž. Táto flexibilita na 

(74) V Digitálnej agende pre Európu a 
nariadení č. 531/2012 sa stanovuje cieľ 
politiky, aby sa rozdiel medzi 
roamingovými a domácimi tarifami 
približoval nule. Z praktického hľadiska je 
v tejto súvislosti potrebné, aby zákazníci 
spadajúci do ktorejkoľvek z rozsiahlych 
pozorovateľných kategórií domácej 
spotreby, identifikovateľných na základe 
rozličných domácich maloobchodných 
balíkov ponúkaných zmluvnou stranou, 
mali možnosť pri pravidelných cestách v 
rámci Únie bez váhania zachovávať 
typické domáce spotrebiteľské zvyklosti, 
aké sa viažu na ich príslušné domáce 
maloobchodné balíky bez toho, aby im 
vznikli dodatočné náklady k nákladom, 
ktoré majú v domácom prostredí. Takéto 
rozsiahle kategórie možno určiť v 
súčasných obchodných postupoch na 
základe napríklad diferenciácie domácich 
maloobchodných balíkov medzi 
zákazníkmi s predplatenými službami a 
zákazníkmi so službami fakturovanými po 
ich poskytnutí, balíky iba pre GSM (t. j. 
hlas, SMS); balíky prispôsobené rozličným 
objemom spotreby; balíky na 
podnikateľské a spotrebiteľské účely; 
maloobchodné balíky s cenami za 
spotrebované jednotky a balíky, ktoré 
poskytujú súbor jednotiek (napr. minúty 
hovoru, megabyty dát) za štandardný 
poplatok bez ohľadu na skutočnú spotrebu. 
Rozmanitosť plánov a balíkov 
maloobchodných taríf, ktoré sú dostupné 
zákazníkom na domácich mobilných 
trhoch v celej Únii, umožňuje uspokojiť 
rozmanité požiadavky používateľov v 
súvislosti s trhom, na ktorom prebieha 
hospodárska súťaž. Táto flexibilita na 
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domácich trhoch by sa takisto mala odraziť 
na roamingovom prostredí vo vnútri Únie, 
pričom treba mať na zreteli, že skutočnosť, 
že poskytovatelia roamingu potrebujú 
veľkoobchodné vstupy od nezávislých 
prevádzkovateľov sietí v rozličných 
členských štátoch, môže byť stále 
oprávňujúcim dôvodom na ukladanie 
limitov, pokiaľ ide o primerané využívanie, 
ak sa na takúto roamingovú spotrebu 
uplatňujú domáce tarify.

domácich trhoch by sa takisto mala odraziť 
na roamingovom prostredí vo vnútri Únie, 
pričom treba mať na zreteli, že skutočnosť, 
že poskytovatelia roamingu potrebujú 
veľkoobchodné vstupy od nezávislých 
prevádzkovateľov sietí v rozličných 
členských štátoch, môže byť stále 
oprávňujúcim dôvodom na ukladanie 
limitov, pokiaľ ide o primerané využívanie, 
ak sa na takúto roamingovú spotrebu 
uplatňujú domáce tarify. Cieľom je
zabrániť anomálnemu alebo podvodnému
používaniu, ako aj arbitrážnym scenárom, 
ktoré by mohli mať vplyv na konkurenčné
domáce trhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(74) V Digitálnej agende pre Európu a 
nariadení č. 531/2012 sa stanovuje cieľ 
politiky, aby sa rozdiel medzi 
roamingovými a domácimi tarifami 
približoval nule. Z praktického hľadiska je 
v tejto súvislosti potrebné, aby zákazníci 
spadajúci do ktorejkoľvek z rozsiahlych 
pozorovateľných kategórií domácej 
spotreby, identifikovateľných na základe 
rozličných domácich maloobchodných 
balíkov ponúkaných zmluvnou stranou, 
mali možnosť pri pravidelných cestách v 
rámci Únie bez váhania zachovávať 
typické domáce spotrebiteľské zvyklosti, 
aké sa viažu na ich príslušné domáce 
maloobchodné balíky bez toho, aby im 
vznikli dodatočné náklady k nákladom, 
ktoré majú v domácom prostredí. Takéto 
rozsiahle kategórie možno určiť v 
súčasných obchodných postupoch na 

(74) V Digitálnej agende pre Európu a 
nariadení č. 531/2012 sa stanovuje cieľ 
politiky, aby sa rozdiel medzi 
roamingovými a domácimi tarifami 
približoval nule. Z praktického hľadiska je 
v tejto súvislosti potrebné, aby zákazníci 
spadajúci do ktorejkoľvek z rozsiahlych 
pozorovateľných kategórií domácej 
spotreby, identifikovateľných na základe 
rozličných domácich maloobchodných 
balíkov ponúkaných zmluvnou stranou, 
mali možnosť pri pravidelných cestách v 
rámci Únie bez váhania zachovávať 
typické domáce spotrebiteľské zvyklosti, 
aké sa viažu na ich príslušné domáce 
maloobchodné balíky bez toho, aby im 
vznikli dodatočné náklady k nákladom, 
ktoré majú v domácom prostredí. Takéto 
rozsiahle kategórie možno určiť v 
súčasných obchodných postupoch na 
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základe napríklad diferenciácie domácich 
maloobchodných balíkov medzi 
zákazníkmi s predplatenými službami a 
zákazníkmi so službami fakturovanými po 
ich poskytnutí, balíky iba pre GSM (t. j. 
hlas, SMS); balíky prispôsobené rozličným 
objemom spotreby; balíky na 
podnikateľské a spotrebiteľské účely; 
maloobchodné balíky s cenami za 
spotrebované jednotky a balíky, ktoré 
poskytujú súbor jednotiek (napr. minúty 
hovoru, megabyty dát) za štandardný 
poplatok bez ohľadu na skutočnú spotrebu. 
Rozmanitosť plánov a balíkov 
maloobchodných taríf, ktoré sú dostupné 
zákazníkom na domácich mobilných 
trhoch v celej Únii, umožňuje uspokojiť 
rozmanité požiadavky používateľov v 
súvislosti s trhom, na ktorom prebieha 
hospodárska súťaž. Táto flexibilita na 
domácich trhoch by sa takisto mala odraziť 
na roamingovom prostredí vo vnútri Únie, 
pričom treba mať na zreteli, že skutočnosť, 
že poskytovatelia roamingu potrebujú 
veľkoobchodné vstupy od nezávislých 
prevádzkovateľov sietí v rozličných 
členských štátoch, môže byť stále 
oprávňujúcim dôvodom na ukladanie 
limitov, pokiaľ ide o primerané využívanie, 
ak sa na takúto roamingovú spotrebu 
uplatňujú domáce tarify.

základe napríklad diferenciácie domácich 
maloobchodných balíkov medzi 
zákazníkmi s predplatenými službami a 
zákazníkmi so službami fakturovanými po 
ich poskytnutí, balíky iba pre GSM (t. j. 
hlas, SMS); balíky prispôsobené rozličným 
objemom spotreby; balíky na 
podnikateľské a spotrebiteľské účely; 
maloobchodné balíky s cenami za 
spotrebované jednotky a balíky, ktoré 
poskytujú súbor jednotiek (napr. minúty 
hovoru, megabyty dát) za štandardný 
poplatok bez ohľadu na skutočnú spotrebu.
Rozmanitosť plánov a balíkov 
maloobchodných taríf, ktoré sú dostupné 
zákazníkom na domácich mobilných 
trhoch v celej Únii, umožňuje uspokojiť 
rozmanité požiadavky používateľov v 
súvislosti s trhom, na ktorom prebieha 
hospodárska súťaž. Táto flexibilita na
domácich trhoch by sa takisto mala odraziť 
na roamingovom prostredí vo vnútri Únie, 
pričom treba mať na zreteli, že skutočnosť, 
že poskytovatelia roamingu potrebujú 
veľkoobchodné vstupy od nezávislých 
prevádzkovateľov sietí v rozličných 
členských štátoch, môže byť stále 
oprávňujúcim dôvodom na ukladanie 
limitov, pokiaľ ide o primerané využívanie, 
ak sa na takúto roamingovú spotrebu 
uplatňujú domáce tarify. Slúži to na 
zabránenie zneužitiu, ktoré by malo
nepriaznivý vplyv na vnútroštátnu 
hospodársku súťaž.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 300
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(74a) Štrukturálne opatrenia stanovené v
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nariadení (EÚ) č. 531/2012 s cieľom 
zintenzívniť hospodársku súťaž na trhu s
roamingom, ako je napríklad riešenie 
lokálneho odčlenenia a oddeľovací
mechanizmus, sú dôležitým krokom k 
odstráneniu maloobchodných poplatkov
za roaming. Rušenie maloobchodných 
poplatkov za roaming musí byť 
sprevádzané znížením veľkoobchodných
stropov, aby sa vytvorili rovnaké
podmienky medzi všetkými
prevádzkovateľmi v Únii a Komisia preto
musí do 1. júla 2015 predložiť
Európskemu parlamentu a Rade
ministrov návrhy v tomto smere.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(74b) S cieľom vytvoriť rovnaké 
podmienky pre všetkých prevádzkovateľov
na trhu by sa veľkoobchodný prístup k 
roamingu mal poskytovať za
nediskriminačných podmienok bez toho, 
aby sa rozlišovalo medzi domácimi a
zahraničnými prevádzkovateľmi vrátane 
podmienok pre veľkoobchodný prístup
pre domáce mobilné služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75) Hoci posúdenie prijateľného 
charakteru objemov hlasových 
roamingových hovorov, SMS a dát, ktoré 
majú byť za domáce sadzby v rámci ich 
rozličných maloobchodných balíkov je v 
prvom rade zodpovednosťou 
poskytovateľov roamingových služieb, 
národné regulačné orgány by mali 
dohliadať na to, aby poskytovatelia 
roamingu uplatňovali takéto prijateľné 
využívanie limitov, a zabezpečiť, aby tieto 
limity boli osobitne vymedzené 
prostredníctvom podrobných 
kvantifikovaných informácií v zmluvách a 
boli vyjadrené spôsobom, ktorý je pre 
zákazníkov jasný a transparentný. Pri 
realizácii takých opatrení by mali národné 
regulačné orgány zohľadňovať príslušné 
usmernenia orgánu BEREC. Orgán 
BEREC by mal vo svojich usmerneniach 
určiť jednotlivé používateľské vzory 
odôvodnené na základe najrozšírenejších 
trendov používania hlasových, dátových a 
SMS služieb na úrovni Únie a na základe 
vývoja prognóz, najmä pokiaľ ide o 
spotrebu bezdrôtových dát.

(75) Hoci posúdenie prijateľného 
charakteru objemov hlasových 
roamingových hovorov, SMS a dát, ktoré 
majú byť za domáce sadzby v rámci ich 
rozličných maloobchodných balíkov je v 
prvom rade zodpovednosťou 
poskytovateľov roamingových služieb, 
národné regulačné orgány by mali 
dohliadať na to, aby poskytovatelia 
roamingu uplatňovali takéto prijateľné 
využívanie limitov, a zabezpečiť, aby tieto 
limity boli osobitne vymedzené 
prostredníctvom podrobných 
kvantifikovaných informácií v zmluvách a 
boli vyjadrené spôsobom, ktorý je pre 
zákazníkov jasný a transparentný. Pri 
realizácii takých opatrení by mali národné 
regulačné orgány zohľadňovať príslušné 
usmernenia orgánu BEREC. Orgán 
BEREC by mal vo svojich usmerneniach –
na základe výsledkov predchádzajúcej
verejnej konzultácie – určiť jednotlivé 
používateľské vzory odôvodnené na 
základe najrozšírenejších trendov 
používania hlasových, dátových a SMS 
služieb na úrovni Únie a na základe vývoja 
prognóz, najmä pokiaľ ide o spotrebu 
bezdrôtových dát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75) Hoci posúdenie prijateľného 
charakteru objemov hlasových 
roamingových hovorov, SMS a dát, ktoré 
majú byť za domáce sadzby v rámci ich 

(75) Hoci posúdenie prijateľného 
charakteru objemov hlasových 
roamingových hovorov, SMS a dát, ktoré 
majú byť za domáce sadzby v rámci ich 
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rozličných maloobchodných balíkov je v 
prvom rade zodpovednosťou 
poskytovateľov roamingových služieb, 
národné regulačné orgány by mali 
dohliadať na to, aby poskytovatelia 
roamingu uplatňovali takéto prijateľné 
využívanie limitov, a zabezpečiť, aby tieto 
limity boli osobitne vymedzené 
prostredníctvom podrobných 
kvantifikovaných informácií v zmluvách a 
boli vyjadrené spôsobom, ktorý je pre 
zákazníkov jasný a transparentný. Pri 
realizácii takých opatrení by mali národné 
regulačné orgány zohľadňovať príslušné 
usmernenia orgánu BEREC. Orgán 
BEREC by mal vo svojich usmerneniach 
určiť jednotlivé používateľské vzory 
odôvodnené na základe najrozšírenejších 
trendov používania hlasových, dátových a 
SMS služieb na úrovni Únie a na základe 
vývoja prognóz, najmä pokiaľ ide o 
spotrebu bezdrôtových dát.

rozličných maloobchodných balíkov je v 
prvom rade zodpovednosťou 
poskytovateľov roamingových služieb, 
národné regulačné orgány by mali 
dohliadať na to, aby poskytovatelia 
roamingu uplatňovali takéto prijateľné 
využívanie limitov, a zabezpečiť, aby tieto 
limity boli osobitne vymedzené 
prostredníctvom podrobných 
kvantifikovaných informácií v zmluvách a 
boli vyjadrené spôsobom, ktorý je pre 
zákazníkov jasný a transparentný. Pri 
realizácii takých opatrení by mali národné 
regulačné orgány zohľadňovať príslušné 
usmernenia orgánu BEREC. Orgán 
BEREC by mal vo svojich usmerneniach 
na základe výsledkov verejnej konzultácie
určiť jednotlivé používateľské vzory 
odôvodnené na základe najrozšírenejších 
trendov používania hlasových, dátových a 
SMS služieb na úrovni Únie a na základe 
vývoja prognóz, najmä pokiaľ ide o 
spotrebu bezdrôtových dát.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 304
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75) Hoci posúdenie prijateľného 
charakteru objemov hlasových 
roamingových hovorov, SMS a dát, ktoré 
majú byť za domáce sadzby v rámci ich 
rozličných maloobchodných balíkov je v 
prvom rade zodpovednosťou 
poskytovateľov roamingových služieb, 
národné regulačné orgány by mali 
dohliadať na to, aby poskytovatelia 
roamingu uplatňovali takéto prijateľné 
využívanie limitov, a zabezpečiť, aby tieto 
limity boli osobitne vymedzené 

(75) Hoci posúdenie prijateľného 
charakteru objemov hlasových 
roamingových hovorov, SMS a dát, ktoré
majú byť za domáce sadzby v rámci ich 
rozličných maloobchodných balíkov je v 
prvom rade zodpovednosťou 
poskytovateľov roamingových služieb, 
národné regulačné orgány by mali 
dohliadať na to, aby poskytovatelia 
roamingu uplatňovali takéto prijateľné 
využívanie limitov, a zabezpečiť, aby tieto 
limity boli osobitne vymedzené 
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prostredníctvom podrobných 
kvantifikovaných informácií v zmluvách a 
boli vyjadrené spôsobom, ktorý je pre 
zákazníkov jasný a transparentný. Pri 
realizácii takých opatrení by mali národné 
regulačné orgány zohľadňovať príslušné 
usmernenia orgánu BEREC. Orgán 
BEREC by mal vo svojich usmerneniach 
určiť jednotlivé používateľské vzory 
odôvodnené na základe najrozšírenejších 
trendov používania hlasových, dátových a 
SMS služieb na úrovni Únie a na základe 
vývoja prognóz, najmä pokiaľ ide o 
spotrebu bezdrôtových dát.

prostredníctvom podrobných 
kvantifikovaných informácií v zmluvách a 
boli vyjadrené spôsobom, ktorý je pre 
zákazníkov jasný a transparentný. Pri 
realizácii takých opatrení by mali národné 
regulačné orgány zohľadňovať príslušné 
usmernenia orgánu BEREC. Orgán 
BEREC by mal vo svojich usmerneniach 
po konzultácii so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami určiť 
jednotlivé používateľské vzory 
odôvodnené na základe najrozšírenejších 
trendov používania hlasových, dátových a 
SMS služieb na úrovni Únie a na základe 
vývoja prognóz, najmä pokiaľ ide o 
spotrebu bezdrôtových dát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75a) Hoci nariadenie o roamingu III so 
svojimi štrukturálnymi opatreniami 
povedie k zosilneniu hospodárskej súťaže 
na trhu, neočakáva sa, že by samo 
vytvorilo situáciu, v ktorej by spotrebitelia 
mohli svoje spotrebiteľské návyky 
nadobudnuté v domovskom členskom 
štáte pri cestách v zahraničí s istotou 
preniesť na iný členský štát, čím by sa v 
celej Európe odstránili roamingové 
príplatky. Článok 37 sa preto opiera o 
nariadenie o roamingu, pričom stanovuje 
stimuly pre prevádzkovateľov, aby 
poskytovali roaming na domácich 
cenových úrovniach. Návrh upravuje 
veľkoobchodné roamingové stropy, ktoré
nadobudnú účinnosť 1. júla 2014 a 
zavádza ďalšie zníženie veľkoobchodných 
roamingových stropov k 1. júlu 2015 
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spôsobom, ktorý umožní všetkým 
domácim poskytovateľom internalizovať 
veľkoobchodné roamingové náklady a 
postupne zavádzať roamingové služby na 
domácich cenových úrovniach od 01. júla 
2014. Navrhovaný režim je riešený tak, 
aby podnecoval k prenosu znížených 
veľkoobchodných roamingových 
poplatkov na spotrebiteľov 
prostredníctvom poskytovania 
roamingových služieb na domácich 
cenových úrovniach za podmienok, ktoré 
zabezpečia, aby bol roaming rozšírený v 
celej Únii a aby spotrebitelia v celej Únii v 
primeranom čase mohli ťažiť z takýchto 
ponúk. Návrh zároveň poskytuje potrebnú 
rovnováhu, ktorá umožní 
prevádzkovateľom upraviť ich 
maloobchodné ponuky a postupne 
zabezpečiť, aby ich výhody mohli využiť 
všetci ich zákazníci. Je nerealistické 
domnievať sa, že bez navrhovaného
zníženia veľkoobchodných roamingových 
poplatkov by prevádzkovateľ mohol v 
rámci plánovaného časového rámca sám 
poskytovať roaming na domácich 
cenových úrovniach v celej Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena umožňuje maloobchodné ponuky „používania roamingu ako doma“ od 1. júla 
2014 a umožňuje poskytovanie „používania roamingu ako doma“ všetkým mobilným
používateľom v EÚ od 1. júla 2015.

Pozmeňujúci návrh 306
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75a) Orgán BEREC by mal byť spolu s
Komisiou zodpovedný za zabezpečenie 
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toho, aby nijaké rušenie maloobchodných
roamingových poplatkov neviedlo k 
vyšším cenám na domácich trhoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(76) Okrem toho nedávne výrazné 
zníženie sadzieb za ukončenie hovorov v 
mobilných sieťach v celej Únii by v 
súčasnosti malo umožniť odstránenie 
dodatočných roamingových poplatkov za 
prichádzajúce hovory.

(76) V záujme zabezpečenia jasnosti a
právnej istoty je potrebné stanoviť dátum
pre konečné postupné zrušenie
maloobchodných roamingových
príplatkov, ktorých znižovanie začalo s
nariadením (ES) č. 717/2007.
Veľkoobchodné sadzby by sa mali
naďalej znižovať a sadzby za ukončenie 
hovorov v mobilných sieťach by mali byť 
harmonizované na veľmi nízkej úrovni v
rámci celej EÚ ešte pred konečným
zrušením maloobchodných príplatkov, aby
bolo možné zabezpečiť rovnaké 
podmienky pre telekomunikačných 
operátorov.

Or. en

Odôvodnenie

V mnohých členských štátoch je priemerná domáca cena nižšia ako 0,05 EUR. Udržiavanie
veľkoobchodnej ceny za hlasový roaming na súčasnej úrovni - 0,05 EUR po 1.7.2016, kedy 
budú prevádzkovatelia povinní účtovať zákazníkom roamingu rovnako ako domácim 
zákazníkom, by spôsobilo vážne narušenie na trhu. Keďže mobilní operátori budú súťažiť na
európskom trhu od 1.7.2016, sadzby za ukončenie hovorov v mobilných sieťach by sa mali 
harmonizovať, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 308
Gunnar Hökmark



PE524.835v01-00 136/220 AM\1012835SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(76) Okrem toho nedávne výrazné zníženie 
sadzieb za ukončenie hovorov v mobilných 
sieťach v celej Únii by v súčasnosti malo 
umožniť odstránenie dodatočných 
roamingových poplatkov za prichádzajúce 
hovory.

(76) Okrem toho, zatiaľ čo niektoré
členské štáty drasticky znížili sadzby za 
ukončenie hovorov v mobilných sieťach,
úroveň týchto sadzieb sa stále značne líši
medzi členskými štátmi a bude preto 
potrebné zaviesť záväzné právne predpisy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77) S cieľom zabezpečiť stabilitu a 
strategickú vedúcu pozíciu pre činnosti 
orgánu BEREC, radu regulačných orgánov 
BEREC by mal zastupovať predseda s 
plným úväzkom vymenovaný radou 
regulačných orgánov na základe kvalít, 
schopností, vedomostí o trhu 
elektronických komunikácií a jeho 
účastníkoch, ako aj náležitých skúseností v 
oblasti dohľadu a regulácie, po otvorenom 
výberovom konaní, ktoré organizuje a 
vedie rada regulačných orgánov a pomáha 
jej pritom Komisia. Na účely vymenovania 
prvého predsedu rady regulačných orgánov 
by Komisia mala okrem iného zostaviť užší 
zoznam kandidátov na základe kvalít, 
schopností, vedomostí o trhu 
elektronických komunikácií a jeho 
účastníkoch, ako aj náležitých skúseností v 
oblasti dohľadu a regulácie. Na účely 
nasledujúcich vymenovaní by sa mala v 
správe, ktorá sa má vypracovať podľa tohto 
nariadenia, prehodnotiť vhodnosť užšieho 
zoznamu zostaveného Komisiou. Úrad 

(77) S cieľom zabezpečiť stabilitu a 
strategickú vedúcu pozíciu pre činnosti 
orgánu BEREC, radu regulačných orgánov 
BEREC by mal zastupovať predseda s 
plným úväzkom vymenovaný radou 
regulačných orgánov na obmedzenú dobu
na základe kvalít, schopností, vedomostí o 
trhu elektronických komunikácií a jeho 
účastníkoch, ako aj náležitých skúseností v 
oblasti dohľadu a regulácie, po otvorenom 
výberovom konaní, ktoré organizuje a 
vedie rada regulačných orgánov a pomáha 
jej pritom Komisia. Na účely vymenovania 
prvého predsedu rady regulačných orgánov 
by Komisia mala okrem iného zostaviť užší 
zoznam kandidátov na základe kvalít, 
schopností, vedomostí o trhu 
elektronických komunikácií a jeho 
účastníkoch, ako aj náležitých skúseností v 
oblasti dohľadu a regulácie. Na účely 
nasledujúcich vymenovaní by sa mala v 
správe, ktorá sa má vypracovať podľa tohto 
nariadenia, prehodnotiť vhodnosť užšieho 
zoznamu zostaveného Komisiou. Úrad 
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BEREC by tak mal pozostávať z predsedu 
rady regulačných orgánov, riadiaceho 
výboru a administratívneho riaditeľa.

BEREC by tak mal pozostávať z predsedu 
rady regulačných orgánov, riadiaceho 
výboru a administratívneho riaditeľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb a sietí majú právo, 
schopnosť a motiváciu rozvíjať, rozširovať 
a prevádzkovať svoje siete a poskytovať 
služby bez ohľadu na to, kde má 
poskytovateľ hlavné miesto podnikania 
alebo kde v Únii sa nachádzajú jeho 
zákazníci,

a) poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb a sietí majú právo, 
schopnosť a motiváciu rozvíjať, rozširovať 
a prevádzkovať svoje siete a poskytovať 
interoperabilné služby na európskej
úrovni na základe štandardizovaných
otvorených dát a formátov bez ohľadu na 
to, kde má poskytovateľ hlavné miesto 
podnikania alebo kde v Únii sa nachádzajú 
jeho zákazníci,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 311
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb a sietí majú právo, 
schopnosť a motiváciu rozvíjať, rozširovať 
a prevádzkovať svoje siete a poskytovať 
služby bez ohľadu na to, kde má 
poskytovateľ hlavné miesto podnikania 
alebo kde v Únii sa nachádzajú jeho 
zákazníci,

a) poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb a sietí majú právo, 
schopnosť a motiváciu rozvíjať, rozširovať 
a prevádzkovať svoje siete cezhranične na
celoeurópskej úrovni a poskytovať služby 
bez ohľadu na to, kde má poskytovateľ 
hlavné miesto podnikania alebo kde v Únii 
sa nachádzajú jeho zákazníci,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) občania a podniky majú právo 
a možnosť získať prístup ku 
konkurencieschopným, bezpečným 
a spoľahlivým elektronickým 
komunikačným službám bez ohľadu na to, 
z ktorého miesta v Únii sa poskytujú, a bez 
toho, aby ich brzdili cezhraničné 
obmedzenia alebo neodôvodnené 
dodatočné náklady.

b) občania a podniky majú právo 
a možnosť získať prístup ku 
konkurencieschopným, bezpečným 
a spoľahlivým elektronickým 
komunikačným službám so spoločnými 
pravidlami na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany, súkromia a bezpečnosti
ich osobných údajov bez ohľadu na to, 
z ktorého miesta v Únii sa poskytujú, a bez 
toho, aby ich brzdili cezhraničné 
obmedzenia alebo neodôvodnené 
dodatočné náklady.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 313
Giles Chichester

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) riešiť postupné zrušenie príplatkov za
roamingové hovory v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Jean-Pierre Audy
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečiť zjednodušené, 
predvídateľné a konvergentné regulačné 
podmienky, pokiaľ ide o kľúčové správne 
a obchodné parametre vrátane 
primeranosti individuálnych povinností, 
ktoré možno uložiť podľa analýzy trhu,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Salvador Sedó i Alabart

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať udržateľnú hospodársku 
súťaž v rámci jednotného trhu a globálnu 
konkurencieschopnosť Únie a keď sa 
tieto ciele dosiahnu, zodpovedajúcim 
spôsobom znížiť sektorovo špecifickú 
reguláciu trhu,

b) podporovať udržateľnú hospodársku 
súťaž v rámci jednotného trhu a keď sa 
tento cieľ dosiahne, zodpovedajúcim 
spôsobom znížiť sektorovo špecifickú 
reguláciu trhu,

Or. es

Odôvodnenie

Nový cieľ nariadenia EÚ podporovať globálnu konkurencieschopnosť EÚ zvýši právnu
neistotu.

Pozmeňujúci návrh 316
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať udržateľnú hospodársku 
súťaž v rámci jednotného trhu a globálnu 
konkurencieschopnosť Únie a keď sa tieto 
ciele dosiahnu, zodpovedajúcim spôsobom 
znížiť sektorovo špecifickú reguláciu trhu,

b) podporovať globálnu 
konkurencieschopnosť Únie 
a zodpovedajúcim spôsobom znížiť 
sektorovo špecifickú reguláciu trhu
vzhľadom na dosiahnutie udržateľnej
hospodárskej súťaže v rámci jednotného
trhu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uľahčiť inovatívne poskytovanie služieb 
s vysokou kvalitou,

d) uľahčiť inovatívne poskytovanie služieb 
s vysokou kvalitou, a to napríklad 
prostredníctvom otvorených údajov v
bežných interoperabilných formátoch,
ktoré prevádzkovatelia uchovávajú
v súhrnných formách, ktoré nemožno
vysledovať späť k jednotlivým 
používateľom, s cieľom podporiť vznik
nových služieb a aplikácií s pridanou
hodnotou, rozvíjať napríklad
„inteligentné mestá“ v súlade s cieľmi
Digitálnej agendy pre Európu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 318
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uľahčiť inovatívne poskytovanie služieb 
s vysokou kvalitou,

d) uľahčiť inovatívne poskytovanie služieb 
s vysokou kvalitou a cenovo dostupného
prístupu k širokopásmovým
komunikáciám, najmä vzhľadom na 
prínos pre malé a stredné podniky, ako aj
prevádzkovateľov z neziskového odvetvia
poskytujúcich služby prístupu k internetu, 
a na ich potreby,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uľahčiť inovatívne poskytovanie služieb 
s vysokou kvalitou,

d) uľahčiť inovatívne poskytovanie služieb 
s vysokou kvalitou a primeraný prístup k
širokopásmovému pripojeniu,

Or. es

Pozmeňujúci návrh 320
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) podporovať udržateľnú hospodársku 
súťaž v rámci jednotného trhu a
zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky 
subjekty hospodárskej súťaže na tomto 
trhu s ohľadom na pravidlá a predpisy,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 321
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) zabezpečiť zjednodušené, 
predvídateľné a konvergentné regulačné
podmienky týkajúce sa kľúčových
administratívnych a obchodných
parametrov vrátane primeranosti
jednotlivých povinností, ktoré môžu byť 
stanovené na základe analýzy trhu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zabezpečiť, aby celá internetová
prevádzka bola založená na rovnosti bez
diskriminácie, obmedzenia alebo rušenia, 
nezávisle od odosielateľa, príjemcu, typu, 
obsahu, zariadenia, služby alebo
aplikácie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) zabezpečiť jednotné východiskové
podmienky a podmienky hospodárskej
súťaže medzi poskytovateľmi
elektronických komunikačných služieb a
poskytovateľmi služieb informačnej
spoločnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 324
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) vytvoriť spravodlivé podmienky
hospodárskej súťaže medzi
poskytovateľmi elektronických 
komunikačných služieb a poskytovateľmi
služieb informačnej spoločnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Vzhľadom na rastúcu konvergenciu musia byť zabezpečené rovnaké podmienky medzi
regulovanými poskytovateľmi telekomunikačných služieb a poskytovateľmi internetových
služieb.

Pozmeňujúci návrh 325
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. vytvoriť spoločný právny rámec pre
poskytovateľov elektronických 
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komunikačných služieb a poskytovateľov
informačných služieb;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 326
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) jednotné oprávnenie EÚ pre 
európskych poskytovateľov 
elektronických komunikácií,

a) zavedenie jednotného štandardného 
formulára EÚ pre oznámenie, ktorý
každému členskému štátu poskytne všetky 
informácie potrebné na postup pri 
udeľovaní oprávnenia,

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 327
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) hlbšiu konvergenciu regulačných 
podmienok v súvislosti s nutnosťou 
a primeranosťou nápravných opatrení, 
ktoré ukladajú národné regulačné orgány 
európskym poskytovateľom elektronických 
komunikácií,

b) hlbšiu konvergenciu regulačných 
podmienok v súvislosti s nutnosťou 
a primeranosťou nápravných opatrení, 
ktoré ukladajú národné regulačné orgány 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií,

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 328
Marisa Matias



AM\1012835SK.doc 145/220 PE524.835v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) postupné zrušenie neodôvodnených 
príplatkov za medzinárodné komunikácie 
vo vnútri Únie a roamingové komunikácie
v rámci Únie.

f) postupné zrušenie roamingu v rámci 
Únie.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 329
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „jednotné oprávnenie EÚ“ je právny 
rámec, ktorý sa vzťahuje na európskeho 
prevádzkovateľa elektronických 
komunikácií v celej Únii na základe 
všeobecného oprávnenia v domovskom 
členskom štáte a v súlade s týmto 
nariadením,

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 330
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „domovský členský štát“ je členský 
štát, v ktorom európsky poskytovateľ 
elektronických komunikácií má svoje 
hlavné miesto podnikania,

vypúšťa sa

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 331
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „hlavné miesto podnikania“ znamená 
sídlo v členskom štáte, kde sa prijímajú 
hlavné rozhodnutia týkajúce sa investícií 
do poskytovania elektronických 
komunikačných služieb alebo sietí v Únii 
a jeho vykonávania,

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 332
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

__________________ __________________
27 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku rádiového 

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

frekvenčného spektra v Európskom 
spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 1).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 333
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) „harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie“ je rádiové frekvenčné 
spektrum, pri ktorom sú podmienky 
dostupnosti, účinnosti a primárneho
používania harmonizované na úrovni Únie
v súlade so smernicou 2002/21/ES
a rozhodnutím Európskeho parlamentu 
a Rady 676/2002/ES27, a ktoré slúži na 
elektronické komunikačné služby 
s výnimkou vysielania,

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) „harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie“ je rádiové frekvenčné 
spektrum, pri ktorom sú podmienky 
dostupnosti, účinnosti a primárneho 
používania harmonizované na úrovni Únie
v súlade so smernicou 2002/21/ES
a rozhodnutím Európskeho parlamentu 
a Rady 676/2002/ES27, a ktoré slúži na 
elektronické komunikačné služby 
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s výnimkou vysielania,
__________________ __________________
27 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady 676/2002/ES zo 7. marca 2002 
o regulačnom rámci pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra v Európskom 
spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 1).

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 337
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 338
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „bezdrôtový prístupový bod s malým 
dosahom“ je malé zariadenie s nízkym 
výkonom na bezdrôtový prístup k sieti, 
ktoré pracuje s malým dosahom a môže, 
ale nemusí byť súčasťou verejnej pozemnej 
mobilnej komunikačnej siete a môže, ale 
nemusí byť vybavené jednou alebo 

(9) „bezdrôtový prístupový bod s malým 
dosahom“ je malé zariadenie s nízkym 
výkonom na bezdrôtový prístup k sieti, 
ktoré pracuje s malým dosahom, využíva
licencované frekvenčné spektrum alebo
kombináciu licencovaného frekvenčného
spektra a frekvenčného spektra 
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viacerými anténami s malým vizuálnym 
vplyvom, ktoré umožňujú bezdrôtový 
prístup verejnosti k elektronickým 
komunikačným sieťam bez ohľadu na 
základnú topológiu siete,

oslobodeného od licencie a môže, ale 
nemusí byť súčasťou verejnej pozemnej 
mobilnej komunikačnej siete a môže, ale 
nemusí byť vybavené jednou alebo 
viacerými anténami s malým vizuálnym 
vplyvom, ktoré umožňujú bezdrôtový 
prístup verejnosti k elektronickým 
komunikačným sieťam bez ohľadu na 
základnú topológiu siete,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) „rádiová miestna počítačová sieť“ 
(RLAN) je systém bezdrôtového prístupu 
s nízkym výkonom pracujúci v malom 
rozsahu s nízkym rizikom interferencie 
s inými takýmito systémami 
rozmiestnenými v tesnej blízkosti inými 
používateľmi, ktorý využíva frekvenčné 
spektrum na nevýhradnom základe, pre 
ktoré sú podmienky dostupnosti 
a efektívneho využívania na tento účel 
harmonizované na úrovni Únie,

(10) „rádiová miestna počítačová sieť“ 
(RLAN) je systém bezdrôtového prístupu 
s nízkym výkonom pracujúci v malom 
rozsahu s nízkym rizikom interferencie 
s inými takýmito systémami 
rozmiestnenými v tesnej blízkosti inými 
používateľmi, ktorý využíva frekvenčné 
spektrum oslobodené od licencie, pre ktoré 
sú podmienky dostupnosti a efektívneho 
využívania na tento účel harmonizované na 
úrovni Únie bez toho, aby tým bol 
dotknutý režim oslobodenia od licencie, 
ktorý nezahŕňa žiadne práva na
regulačnú ochranu, ani práva spôsobovať
škodlivé rušenie licencovaných rádiových
systémov v rámci pásma alebo v 
susedných pásmach,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Petra Kammerevert
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) „zásada maximálneho úsilia“ je
uistenie, že žiadosti o prenos údajov budú 
riešené v chronologickom poradí podľa 
ich prijatia tak rýchlo, ako je to možné, a
to bez ohľadu na obsah, službu, 
používanie, pôvod alebo určenie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 341
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 344
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 345
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) „odôvodnené riadenie prevádzky“ je
riadenie prevádzky, ktoré je výnimkou zo
zásady maximálneho úsilia, keďže je
prípustné, ak je vynútené technickými 
obmedzeniami a je v súlade so 
všeobecnými zásadami nevyhnutnosti, 
primeranosti, zabezpečenia efektivity, 
zákazu diskriminácie a transparentnosti, 
ako aj s ostatnými podmienkami tohto
nariadenia;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) „neutralita siete“ je zásada, podľa 
ktorej celá internetová prevádzka je 
založená na rovnosti bez diskriminácie, 
obmedzenia alebo rušenia, nezávisle od
odosielateľa, príjemcu, typu, obsahu, 
zariadenia, služby alebo aplikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) „služba prístupu k internetu“ je 
verejne dostupná elektronická 
komunikačná služba, ktorá poskytuje 
pripojenie na internet, a teda prepojiteľnosť 
prakticky medzi všetkými koncovými 
bodmi pripojenými na internet bez ohľadu 
na použitú sieťovú technológiu; členské
štáty stanovia vhodné minimálne
požiadavky na kvalitu služby prístupu k 
internetu, ktoré musia byť neustále 
aktualizované v súlade s technologickým
vývojom; služba prístupu k internetu
umožňuje koncovým používateľom 
používať akékoľvek internetové aplikácie
v súlade so zásadou maximálneho úsilia;
jedinou prípustnou výnimkou z tejto 
zásady je primerané, odôvodnené riadenie 
prevádzky v prípadoch, keď sú jasne
stanovené podmienky jeho použitia;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) „otvorená služba prístupu k internetu“ 
je verejne dostupná elektronická 
komunikačná služba, ktorá poskytuje 
pripojenie na internet na úrovni kvality, 
ktorá odráža pokrok v technológii, a teda 
prepojiteľnosť prakticky medzi všetkými 
koncovými bodmi pripojenými na internet 
bez ohľadu na použitú sieťovú technológiu
a bez obmedzenia vymieňaného právneho 
obsahu. Umožňuje koncovým
používateľom spúšťať akékoľvek
aplikácie využívajúce funkcie
elektronickej komunikácie na internete.
Služba neobmedzeného prístupu k
internetu je založená na zásade 
maximálneho úsilia, pričom jedinými
povolenými výnimkami sú primerané
technické opatrenia v oblasti riadenia
prevádzky alebo vykonávanie súdneho
príkazu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) „služba prístupu k internetu“ je 
verejne dostupná elektronická 
komunikačná služba, ktorá poskytuje 

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

pripojenie na internet, a teda prepojiteľnosť 
prakticky medzi všetkými koncovými 
bodmi pripojenými na internet bez ohľadu 
na použitú sieťovú technológiu. Umožňuje
koncovým používateľom spúšťať
akékoľvek aplikácie využívajúce
elektronickú komunikačnú sieť na
základe zásady maximálneho úsilia,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 350
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) „služba prístupu k internetu“ je 
verejne dostupná elektronická 
komunikačná služba, ktorá poskytuje 
pripojenie na internet, a teda prepojiteľnosť 
prakticky medzi všetkými koncovými 
bodmi pripojenými na internet bez ohľadu 
na použitú sieťovú technológiu. Umožňuje
koncovým používateľom spúšťať
akékoľvek aplikácie využívajúce
elektronickú komunikačnú sieť na
internete,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) „služba prístupu k internetu“ je 
verejne dostupná elektronická 
komunikačná služba, ktorá poskytuje 

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

pripojenie na internet, a teda prepojiteľnosť 
prakticky medzi všetkými koncovými 
bodmi na internete bez ohľadu na použité 
sieťové technológie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Bližšie upresnenie s ohľadom na rôzne zariadenia.

Pozmeňujúci návrh 353
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba alebo 
akákoľvek iná služba, ktorá zabezpečuje 
schopnosť prístupu k špecifickému 
obsahu, aplikáciám či službám alebo ich 
kombinácii, a ktorej technické vlastnosti 

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba alebo 
akákoľvek iná služba, ktorá je poskytovaná 
a prevádzkovaná len v rámci uzavretých
elektronických komunikačných sietí
a s ktorou sa neobchoduje ani sa nepoužíva 
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sú medzi koncovými bodmi kontrolované, 
alebo ktorá poskytuje možnosť odosielať 
údaje určitému počtu účastníkov alebo 
koncových bodov alebo ich od nich 
prijímať, a s ktorou sa neobchoduje ani sa 
vo veľkej miere nepoužíva ako náhrada za 
službu prístupu k internetu;

ako náhrada za internet alebo funkčne
identická s obsahom, aplikáciami alebo
službami otvoreného internetu. 
Špecializovaná služba je prípustná iba 
vtedy, ak existuje zjavná technická a 
osobitná potreba, okrem vlastných 
hospodárskych záujmov, na poskytovanie 
kritických aplikácií v reálnom čase alebo, 
ktoré spĺňajú určité kritériá kvality. Je
charakterizovaná jasne definovanými, 
zaručenými parametrami kvality služieb 
prispôsobenými potrebám používateľov, 
ktoré sú predmetom sústavného celkového 
riadenia poskytovateľom špecializovanej
služby až do „poslednej míle“.
Špecializovaná služba nemusí byť 
obmedzená na koncový bod kontrolovaný
poskytovateľom služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 354
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba 
prevádzkovaná v rámci uzavretých
elektronických komunikačných sietí s
využitím internetového protokolu s
prísnou kontrolou prístupu, s ktorou sa 
neobchoduje ako s náhradou za služby 
pripojenia k internetu ani nie je funkčne
identická so službami dostupnými
prostredníctvom služby verejného prístupu 
k internetu;

Or. en
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Odôvodnenie

Základom je vymedzenie podľa orgánu BEREC, ktoré zdôrazňuje, že špecializovaná služba 
nemôže byť prevádzkovaná na internete v súlade so zásadou maximálneho úsilia, ale musí byť
prevádzkovaná oddelene od neho, a to v rámci „uzatvorenej siete s prísnou kontrolou
prístupu“. Ďalej Špecializovaná služba nesmú kopírovať akúkoľvek už existujúcu službu
dostupnú na internete, inak by jednoducho došlo k obchádzaniu zásady neutrality siete.

Pozmeňujúci návrh 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba
prevádzkovaná v rámci uzavretých
elektronických komunikačných sietí s
využitím internetového protokolu s
prísnou kontrolou prístupu, s ktorou sa 
neobchoduje, nepoužíva sa ako náhrada za 
služby pripojenia k internetu ani nie je
funkčne identická so službami
dostupnými prostredníctvom služby 
verejného prístupu k internetu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba alebo 
akákoľvek iná služba, ktorá zabezpečuje 
schopnosť prístupu k špecifickému 

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

využitím internetového protokolu s
prísnou kontrolou prístupu, s ktorou sa 
neobchoduje, nepoužíva sa ako náhrada za 
služby pripojenia k internetu ani nie je
funkčne identická so službami
dostupnými prostredníctvom služby 
verejného prístupu k internetu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba alebo 
akákoľvek iná služba poskytovaná a
prevádzkovaná v rámci uzavretých
elektronických komunikačných sietí s
využitím internetového protokolu, ktorá sa
spolieha na prísnu kontrolu prístupu 
a s ktorou sa neobchoduje ani sa vo veľkej 
miere nepoužíva ako náhrada za službu 
prístupu k internetu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Angelika Niebler

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

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

(15) „špecializovaná služba“ je
elektronická komunikačná služba alebo 
akákoľvek iná služba, ktorá zabezpečuje 
schopnosť prístupu k špecifickému obsahu, 
aplikáciám či službám alebo ich 
kombinácii, a ktorej technické vlastnosti sú 
medzi koncovými bodmi kontrolované, 
alebo ktorá poskytuje možnosť odosielať 
údaje určitému počtu účastníkov alebo 
koncových bodov, ktoré sú poskytované a
prevádzkované v rámci uzavretých
elektronických komunikačných sietí s
využitím internetového protokolu. Tieto 
siete podliehajú prísnym kontrolám
prístupu. Špecializovaná služba sa nemôže
používať ako náhrada za službu prístupu 
k internetu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 359
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba alebo 
akákoľvek iná služba s využitím
internetového protokolu, ktorá 
zabezpečuje vopred stanovenému počtu
strán optimalizovaný prístup
k špecifickému obsahu, aplikáciám či 
službám alebo ich kombinácii, a ktorej 
technické vlastnosti sú kontrolované
prostredníctvom riadenia prevádzky 
s cieľom zabezpečiť zodpovedajúcu
charakteristiku služieb, a s ktorou sa 
neobchoduje ani sa vo veľkej miere 
nepoužíva ako náhrada za službu prístupu 
k internetu;
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Or. en

Odôvodnenie

Kontrola špecializovaných služieb medzi koncovými bodmi nemusí byť vždy technicky možná
alebo, v niektorých prípadoch, dokonca ani zamýšľaná, keďže napr. len časť prenosovej cesty
môže byť optimalizovaná. Nie je tiež jasné, či celková kontrola medzi koncovými bodmi je
uskutočniteľná v prípade mobilných dátových pripojení. Okrem toho, výslovne bolo uvedené, 
že optimalizovaný prístup prirodzene zahŕňa riadenie prevádzky.

Pozmeňujúci návrh 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba alebo 
akákoľvek iná služba, ktorá zabezpečuje 
schopnosť prístupu k špecifickému obsahu, 
aplikáciám či službám alebo ich 
kombinácii, alebo ich používanie, s
cieľom zabezpečiť zodpovedajúce
vlastnosti medzi koncovými bodmi. 
Špecializovaná služba je prevádzkovaná v
rámci uzavretých elektronických 
komunikačných sietí a tým sú zreteľne 
oddelené od služieb prístupu k internetu,
neobchoduje sa s ňou ani sa nepoužíva ako 
náhrada za službu prístupu k internetu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba alebo 

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

k špecifickému obsahu, aplikáciám či 
službám alebo ich kombinácii, podlieha 
kontrole prístupu, a ktorej technické 
vlastnosti sú kontrolované prostredníctvom
riadenia prevádzky s cieľom zabezpečiť
zodpovedajúce vlastnosti služby, alebo 
ktorá poskytuje možnosť odosielať údaje 
určitému počtu účastníkov alebo 
koncových bodov alebo ich od nich 
prijímať, a s ktorou sa neobchoduje ani sa 
vo veľkej miere nepoužíva ako náhrada za 
službu prístupu k internetu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nariadenia
Kapitola 2 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Jednotné oprávnenie EÚ Harmonizácia a zjednodušenie predpisov
v oblasti udeľovania oprávnenia

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 364
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Európsky poskytovateľ elektronických 
komunikácií má právo poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
v celej Únii a uplatňovať práva spojené 
s poskytovaním týchto sietí a služieb 
v každom členskom štáte, v ktorom pôsobí, 
na základe jednotného oprávnenia EÚ, 
ktoré podlieha len požiadavkám na 
splnenie oznamovacej povinnosti 
stanoveným v článku 4.

1. Každý poskytovateľ elektronických 
komunikácií so sídlom v Únii má právo 
poskytovať elektronické komunikačné siete 
a služby v celej Únii a uplatňovať práva 
spojené s poskytovaním týchto sietí 
a služieb v každom členskom štáte, 
v ktorom pôsobí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Európsky poskytovateľ elektronických 
komunikácií má právo poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
v celej Únii a uplatňovať práva spojené 
s poskytovaním týchto sietí a služieb 

1. Každý poskytovateľ elektronických 
komunikácií má právo poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
v celej Únii a uplatňovať práva spojené 
s poskytovaním týchto sietí a služieb 
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v každom členskom štáte, v ktorom pôsobí, 
na základe jednotného oprávnenia EÚ, 
ktoré podlieha len požiadavkám na 
splnenie oznamovacej povinnosti 
stanoveným v článku 4.

v každom členskom štáte, v ktorom pôsobí 
podľa článku 3 smernice 2002/20/ES v 
znení smernice 2009/140/ES, na základe
oznámenia pre každý príslušný členský 
štát. Formulár pre oznámenie musí mať
jednotný štandardný formát EÚ v súlade s
článkom 4.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 366
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Európsky poskytovateľ elektronických 
komunikácií podlieha pravidlám 
a podmienkam uplatňovaným v každom 
dotknutom členskom štáte v súlade 
s právnymi predpismi Únie, pokiaľ sa 
v tomto nariadení nestanovuje inak, a bez 
toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 
č. 531/2012.

2. Európsky poskytovateľ elektronických 
komunikácií podlieha pravidlám 
a podmienkam uplatňovaným v každom 
dotknutom členskom štáte v súlade 
s právnymi predpismi Únie.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 367
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od článku 12 smernice 
2002/20/ES môže európsky poskytovateľ 
elektronických komunikácií podliehať 
administratívnym poplatkom 
uplatňovaným v hostiteľskom členskom 
štáte len vtedy, ak má ročný obrat za 
elektronické komunikačné služby 

vypúšťa sa
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v danom členskom štáte vo výške viac ako 
0,5 % celkového vnútroštátneho obratu 
v oblasti elektronických komunikácií. Pri 
vyberaní týchto poplatkov sa berie do 
úvahy iba obrat za elektronické 
komunikačné služby v dotknutom 
členskom štáte.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 368
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku 13 ods. 1 písm. b) 
smernice 2002/22/ES môže európsky 
poskytovateľ elektronických komunikácií 
podliehať povinnosti platiť príspevky 
uložené ako podiel na čistých nákladoch 
na záväzky univerzálnej služby 
v hostiteľskom členskom štáte len vtedy, 
ak má ročný obrat za elektronické 
komunikačné služby v danom členskom 
štáte vo výške viac ako 3 % celkového 
vnútroštátneho obratu v oblasti 
elektronických komunikácií. Pri vyberaní 
týchto príspevkov sa berie do úvahy iba 
obrat v dotknutom členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 369
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Európsky poskytovateľ elektronických 5. Národné regulačné orgány 
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komunikácií má v objektívne 
rovnocenných situáciách právo na 
rovnaké zaobchádzanie zo strany 
národných regulačných orgánov rôznych 
členských štátov.

zaobchádzajú s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií rovnako 
v porovnateľných situáciách, bez ohľadu 
na členský štát, v ktorom sídlia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Európsky poskytovateľ elektronických 
komunikácií má v objektívne 
rovnocenných situáciách právo na rovnaké 
zaobchádzanie zo strany národných 
regulačných orgánov rôznych členských 
štátov.

5. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií majú v objektívne 
rovnocenných situáciách právo na rovnaké 
zaobchádzanie zo strany národných 
regulačných orgánov rôznych členských 
štátov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 371
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V prípade sporu medzi podnikmi 
týkajúceho sa európskeho poskytovateľa 
elektronických komunikácií, pokiaľ ide 
o povinnosti, ktoré sa uplatňujú podľa 
smerníc 2002/19/ES, 2002/20/ES, 
2002/21/ES a 2002/22/ES, tohto 
nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 
č. 531/2012 v hostiteľskom členskom 
štáte, sa európsky poskytovateľ 
elektronických komunikácií môže poradiť 
s národným regulačným orgánom 

vypúšťa sa
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v domovskom členskom štáte, ktorý môže 
vydať stanovisko s cieľom zaistiť rozvoj 
jednotnej regulačnej praxe. Národný 
regulačný orgán v hostiteľskom členskom 
štáte pri rozhodovaní o spore v čo 
najväčšej miere zohľadní stanovisko 
vydané národným regulačným orgánom 
domovského členského štátu.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 372
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Európski poskytovatelia elektronických 
komunikácií, ktorí k dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
majú právo poskytovať elektronické 
komunikačné siete a služby vo viac než 
jednom členskom štáte, predložia 
oznámenie stanovené v článku 4 
najneskôr do 1. júla 2016.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 373
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oznamovací postup v prípade európskych 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií

Štandardný formát oznámenia

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 374
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred začatím činnosti najmenej 
v jednom členskom štáte európsky 
poskytovateľ elektronických komunikácií 
predloží národnému regulačnému orgánu 
domovského členského štátu jednotné 
oznámenie v súlade s týmto nariadením.

1. Komisia prijme vykonávacie akty, ktoré 
vymedzia štandardný formát oznámenia
najneskôr do 30. decembra 2014 po
konzultácii so všetkými zainteresovanými
stranami a orgánom BEREC.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 375
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oznámenie obsahuje vyhlásenie 
o poskytovaní alebo o zámere začať 
poskytovať elektronické komunikačné 
siete a služby a sú k nemu pripojené iba 
tieto informácie:

vypúšťa sa

a) názov poskytovateľa, jeho právne 
postavenie a forma, registračné číslo, pod 
ktorým je poskytovateľ registrovaný 
v obchodnom alebo inom podobnom 
verejnom registri, geografická adresa 
hlavného miesta podnikania, kontaktná 
osoba, stručný opis sietí alebo služieb, 
ktoré poskytuje alebo plánuje poskytovať, 
vrátane identifikácie domovského 
členského štátu,
b) hostiteľský členský štát (hostiteľské 
členské štáty), kde sa služby a siete 
poskytujú alebo sa plánujú poskytovať 
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priamo alebo prostredníctvom dcérskych 
spoločností, a v druhom uvedenom 
prípade názov, právne postavenie a forma, 
geografická adresa, registračné číslo, pod 
ktorým je poskytovateľ registrovaný 
v obchodnom alebo podobnom verejnom 
registri v hostiteľskom členskom štáte, 
a kontaktné miesto všetkých dotknutých 
dcérskych spoločností a ich príslušné 
oblasti pôsobenia. Ak dcérsku spoločnosť 
ovládajú spoločne dvaja alebo viacerí 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií, pričom ich hlavné miesta 
podnikania sa nachádzajú v rôznych 
členských štátoch, dcérska spoločnosť 
uvedie z domovských členských štátov 
materských spoločností ten, ktorý je 
relevantný na účely tohto nariadenia 
a ktorý jej materská spoločnosť 
z uvedeného domovského členského štátu 
zodpovedajúcim spôsobom oznámi.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 376
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Akákoľvek zmena údajov poskytnutých 
v súlade s odsekom 2 sa národnému 
regulačnému orgánu domovského 
členského štátu oznámi do jedného 
mesiaca od zmeny. V prípade, že zmena, 
ktorá sa má oznámiť, sa týka zámeru 
poskytovať elektronické komunikačné 
siete alebo služby v hostiteľskom 
členskom štáte, na ktorý sa nevzťahuje 
predchádzajúce oznámenie, európsky 
poskytovateľ elektronických komunikácií 
môže začať činnosť v tomto hostiteľskom 
členskom štáte po podaní oznámenia.

vypúšťa sa
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 377
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Nesplnenie oznamovacej povinnosti 
stanovenej v tomto článku sa považuje za 
porušenie všeobecných podmienok, ktoré 
sa vzťahujú na európskeho poskytovateľa 
elektronických komunikácií v domovskom 
členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 378
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Národný regulačný orgán domovského 
členského štátu postúpi údaje prijaté 
v súlade s odsekom 2 a akúkoľvek zmenu 
týchto údajov v súlade s odsekom 3 
národným regulačným orgánom 
dotknutých hostiteľských členských štátov 
a úradu BEREC do jedného týždňa po 
prijatí takýchto údajov alebo akejkoľvek 
zmeny.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 379
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na žiadosť európskeho poskytovateľa 
elektronických komunikácií národný 
regulačný orgán domovského členského 
štátu vydá vyhlásenie v súlade s článkom 
9 smernice 2002/20/ES, v ktorom uvedie, 
že dotknutý podnik podlieha jednotnému 
oprávneniu EÚ.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 380
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. V prípade, že jeden alebo viacero 
národných regulačných orgánov 
v rôznych členských štátoch usúdi, že 
určenie domovského členského štátu 
v oznámení predloženom v súlade 
s odsekom 2 alebo akákoľvek zmena 
poskytnutých údajov predložená v súlade 
s odsekom 3 nezodpovedá alebo prestala 
zodpovedať hlavnému miestu podnikania 
podniku podľa tohto nariadenia, postúpi 
túto vec Komisii, pričom uvedie dôvody 
pre svoj úsudok. Kópia postúpenia sa 
zašle na vedomie úradu BEREC. Komisia 
poskytne príslušnému európskemu 
poskytovateľovi elektronických 
komunikácií a národnému regulačnému 
orgánu sporného domovského členského 
štátu možnosť vyjadriť ich stanovisko 
a potom do troch mesiacov od prijatia 
postúpenia veci vydá rozhodnutie o určení 
domovského členského štátu dotknutého 
podniku podľa tohto nariadenia.

vypúšťa sa
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 381
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
Dodržiavanie jednotného oprávnenia EÚ
1. Národný regulačný orgán každého 
dotknutého členského štátu v súlade so 
svojimi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, ktorými sa vykonávajú postupy 
stanovené v článku 10 smernice 
2002/20/ES, sleduje, či európski 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií dodržiavajú pravidlá 
a podmienky uplatniteľné na jeho území 
v súlade s článkom 3, a zabezpečuje ich 
dodržiavanie.
2. Národný regulačný orgán 
hostiteľského členského štátu zašle 
národnému regulačnému orgánu 
domovského členského štátu všetky 
relevantné informácie týkajúce sa 
jednotlivých opatrení prijatých vo vzťahu 
k európskemu poskytovateľovi 
elektronických komunikácií s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie pravidiel 
a podmienok uplatniteľných na jeho 
území v súlade s článkom 3.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 382
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 383
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Zrušenie maloobchodných poplatkov

S účinnosťou od 1. júla 2015
poskytovatelia roamingu neúčtujú žiadny
príplatok v porovnaní s poplatkami za
služby mobilnej komunikácie na
vnútroštátnej úrovni zákazníkom
roamingu v ktoromkoľvek členskom štáte
za akýkoľvek uskutočnený alebo prijatý 
regulovaný roamingový hovor, akúkoľvek
odoslanú regulovanú roamingovú SMS
správu, akúkoľvek odoslanú regulovanú
roamingovú MMS správu alebo
akékoľvek použité regulované dátové 
roamingové služby alebo akýkoľvek
všeobecný poplatok za umožnenie 
používania koncového zariadenia alebo
služby v zahraničí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Koordinácia vynucujúcich opatrení
1. Pri uplatňovaní článku 6 národný 
regulačný orgán domovského členského 
štátu prijíma opatrenia dohľadu alebo 
vynucovacie opatrenia, pokiaľ ide 
o elektronické komunikačné služby alebo 
siete poskytované v inom členskom štáte 
alebo také, ktoré spôsobili škodu v inom 
členskom štáte, s rovnakou 
starostlivosťou, ako keby príslušné 
elektronické komunikačné služby alebo 
siete boli poskytované v domovskom 
členskom štáte.
2. Členské štáty zabezpečia, aby na ich 
území bolo možné doručovať právne 
dokumenty súvisiace s opatreniami 
prijatými v súlade s článkami 5 a 6.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Tento oddiel sa uplatňuje na 
harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie podľa smernice 2009/140/ES
a rozhodnutia Európskeho parlamentu a
Rady č. 676/2002/ES s náležitým zreteľom 
na ustanovenia podľa článku 8a a 9
smernice 2002/21/ES.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 386
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Tento oddiel sa uplatňuje na 
harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie; jeho ustanovenia sa musia 
vykladať v súlade s príslušnými časťami
smernice 2002/21/ES (najmä články 8a a
9), ako aj s programom politiky rádiového 
frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Tento oddiel sa uplatňuje na 
harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum v zmysle smerníc 2009/140/ES a
676/2002/ES pre bezdrôtové
širokopásmové komunikácie, na ktoré sa 
vzťahujú ustanovenia článkov 8a a 9
smernice 2002/21/ES.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 388
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Tento oddiel sa uplatňuje na 
harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie, na ktoré sa vzťahujú 
ustanovenia článkov 8a a 9 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 389
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Tento oddiel sa uplatňuje na 
harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie, na ktoré sa vzťahujú 
ustanovenia článkov 8a a 9 smernice
2002/21/ES.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 390
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Tento oddiel sa uplatňuje na 
harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s článkami 8a a 9
smernice 2002/21/ES.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 391
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Tento oddiel sa uplatňuje na 
harmonizované rádiové frekvenčné 
spektrum.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť 
z poplatkov uložených na zaistenie 
optimálneho využívania zdrojov rádiového 
frekvenčného spektra v súlade s článkom 
13 smernice 2002/20/ES a organizovať 
a využívať svoje rádiové frekvenčné 
spektrum na účely verejného poriadku, 
verejnej bezpečnosti, obrany a
všeobecného záujmu, ako je podpora 
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a
rôznosti médií, napr. uvádzanie
rozhlasových a televíznych programov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 393
Sabine Verheyen, Doris Pack
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť 
z poplatkov uložených na zaistenie 
optimálneho využívania zdrojov rádiového 
frekvenčného spektra v súlade s článkom 
13 smernice 2002/20/ES a organizovať 
a využívať svoje rádiové frekvenčné 
spektrum na účely verejného poriadku, 
verejnej bezpečnosti a obrany s
prihliadnutím na ciele všeobecného 
záujmu, ako je kultúrna rozmanitosť a
pluralita médií, ako aj na záujmy všetkých
používateľov rádiového frekvenčného 
spektra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť 
z poplatkov uložených na zaistenie 
optimálneho využívania zdrojov rádiového 
frekvenčného spektra v súlade s článkom 
13 smernice 2002/20/ES a organizovať 
a využívať svoje rádiové frekvenčné 
spektrum na účely verejného poriadku, 
verejnej bezpečnosti a obrany, ako aj na 
presadzovanie cieľov verejného záujmu, a 
to najmä v súvislosti s audiovizuálnymi a
mediálnymi politikami.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 395
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť 
z poplatkov uložených na zaistenie 
optimálneho využívania zdrojov rádiového 
frekvenčného spektra v súlade s článkom 
13 smernice 2002/20/ES a organizovať 
a využívať svoje rádiové frekvenčné 
spektrum na účely verejného poriadku, 
verejnej bezpečnosti a obrany, ako aj na
sledovanie cieľov všeobecného záujmu, 
najmä pokiaľ ide o audiovizuálne a
mediálne politiky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby 
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť 
z poplatkov uložených na zaistenie 
optimálneho využívania zdrojov rádiového 
frekvenčného spektra v súlade s článkom 
13 smernice 2002/20/ES a organizovať 
a využívať svoje rádiové frekvenčné 
spektrum na účely verejného poriadku, 
verejnej bezpečnosti a obrany alebo na
sledovanie cieľov verejného záujmu, ako 
je napríklad kultúrna rozmanitosť a
pluralita médií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 397
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri výkone právomocí prenesených na 
Komisiu v tomto oddiele, Komisia v čo 
najväčšej miere zohľadňuje všetky 
relevantné stanoviská skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra 
ustanovenej rozhodnutím Komisie 
2002/622/ES28.

vypúšťa sa

__________________
28 Rozhodnutie Komisie 2002/622/ES 
z 26. júla 2002, ktorým sa ustanovuje 
skupina pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra (Ú. v. ES L 198, 
27.7.2002, s. 49).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri výkone právomocí prenesených na 
Komisiu v tomto oddiele, Komisia v čo 
najväčšej miere zohľadňuje všetky 
relevantné stanoviská skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra 
ustanovenej rozhodnutím Komisie 
2002/622/ES28.

3. Pri výkone právomocí prenesených na 
Komisiu v tomto oddiele, Komisia v čo 
najväčšej miere zohľadňuje všetky 
relevantné stanoviská skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra 
ustanovenej rozhodnutím Komisie 
2002/622/ES28 a oznámenia a usmernenia
orgánu BEREC, ktoré sa týkajú otázok
patriacich do jeho pôsobnosti.

__________________ __________________
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28 Rozhodnutie Komisie 2002/622/ES 
z 26. júla 2002, ktorým sa ustanovuje 
skupina pre politiku rádiového
frekvenčného spektra (Ú. v. ES L 198, 
27.7.2002, s. 49).

28 Rozhodnutie Komisie 2002/622/ES 
z 26. júla 2002, ktorým sa ustanovuje 
skupina pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra (Ú. v. ES L 198, 
27.7.2002, s. 49).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 399
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri výkone právomocí prenesených na 
Komisiu v tomto oddiele, Komisia v čo 
najväčšej miere zohľadňuje všetky 
relevantné stanoviská skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra 
ustanovenej rozhodnutím Komisie 
2002/622/ES28.

3. Pri výkone právomocí prenesených na 
Komisiu v tomto oddiele, Komisia v čo 
najväčšej miere zohľadňuje všetky 
relevantné stanoviská orgánu BEREC.

__________________ __________________
28 Rozhodnutie Komisie 2002/622/ES 
z 26. júla 2002, ktorým sa ustanovuje 
skupina pre politiku rádiového
frekvenčného spektra (Ú. v. ES L 198, 
27.7.2002, s. 49).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Harmonizácia určitých aspektov 

týkajúcich sa prevodu alebo prenájmu 
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individuálnych práv na používanie 
rádiových frekvencií a ich trvania

1. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2002/21/ES a uplatňovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže pre podniky, sa 
použijú tieto ustanovenia vo vzťahu k 
prevodu alebo prenájmu práv na 
využívanie frekvenčného spektra, alebo 
jeho častí, uvedených v článku 6 ods.8) 
rozhodnutia č 243/2012/EÚ:
a) členské štáty sprístupnia aktuálne 
informácie o všetkých týchto právach na 
používanie verejnosti v štandardizovanej 
elektronickej podobe;

b) členské štáty nesmú odmietnuť povoliť 
prevod alebo prenájom existujúcemu 
držiteľovi takýchto práv používania;
c) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje 
písmeno b) môžu členské štáty odmietnuť 
prenos iba vtedy, ak sa zistí, že existuje 
zjavné riziko, že nový držiteľ nebude 
schopný plniť existujúce podmienky 
práva na používanie;
d) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje 
písmeno b) členské štáty nemôžu 
odmietnuť prenájom, ak sa prevádzateľ 
zaväzuje, že zostane aj naďalej 
zodpovedný za plnenie existujúcich 
podmienok práv na používanie.
2. Každý správny poplatok uložený 
podnikom v súvislosti so spracovaním 
žiadosti o prevod alebo prenájom 
frekvenčného spektra musí celkovo 
pokrývať len administratívne náklady 
vrátane podporných opatrení , ako sú 
vydanie nového užívacieho práva, ktoré 
vzniklo pri spracovaní žiadosti.  Všetky 
tieto poplatky musia byť ukladané 
objektívnym, transparentným a 
primeraným spôsobom, ktorý 
minimalizuje dodatočné administratívne 
náklady a súvisiace poplatky. Článok 12 
ods. 2 smernice 2002/20/ES sa uplatňuje 
na poplatky uložené podľa tohto odseku.
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3. Všetky práva na využívanie 
frekvenčného spektra sa udeľujú na 
najmenej 20 rokov, a v každom prípade na
dobu primeranú na stimulovanie investícií
a hospodárskej súťaže a odrádzanie od
nedostatočného využívania alebo
„hromadenia“ frekvenčného spektra. 
Členské štáty môžu udeľovať práva na 
používanie na dobu neurčitú.
4. Členské štáty môžu stanoviť primerané
a nediskriminačné odobratie práv s 
cieľom zabezpečiť efektívne využívanie 
frekvenčného spektra vrátane, ale nie 
výhradne, na účely riadenia frekvenčného
spektra, národnej bezpečnosti, 
porušovania licencie, harmonizovanej
zmeny využívania pásma a neplatenia
poplatkov.
5. Dĺžka trvania všetkých existujúcich 
práv na využívanie frekvenčného spektra 
sa týmto predlžuje na 30 rokov od dátumu 
ich udelenia bez toho, aby boli dotknuté 
iné podmienky spojené s právom na 
používanie a právami na použitie na dobu 
neurčitú.
6. Zavedenie minimálnej dĺžky trvania 
licencie 20 rokov by nemalo brániť
regulačným orgánom vo vydávaní
dočasných licencií a licencií pre
sekundárne využitie v harmonizovanom
pásme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Harmonizácia určitých aspektov 
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týkajúcich sa prevodu, prenájmu alebo 
spoločného využívania individuálnych 
práv na používanie rádiových frekvencií a 
ich trvania
1. Bez toho, aby bolo dotknuté 
uplatňovanie pravidiel hospodárskej 
súťaže pre podniky, sa použijú tieto 
ustanovenia vo vzťahu k prevodu, 
prenájmu alebo spoločného využívania 
práv na využívanie frekvenčného spektra, 
alebo jeho častí, uvedených v článku 6 
ods.8) rozhodnutia č 243/2012/EÚ:
a) členské štáty sprístupnia aktuálne 
informácie o všetkých týchto právach na 
používanie verejnosti v štandardizovanej 
elektronickej podobe;

b) Členské štáty nesmú odmietnuť povoliť 
prevod alebo prenájom existujúcemu 
držiteľovi takýchto práv používania;
c) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje 
písmeno b) môžu členské štáty odmietnuť 
prenos iba vtedy, ak sa zistí, že existuje 
zjavné riziko, že nový držiteľ nebude 
schopný plniť existujúce podmienky 
práva na používanie;
d) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje 
písmeno b) členské štáty nemôžu 
odmietnuť prenájom, ak sa prevádzateľ 
zaväzuje, že zostane aj naďalej 
zodpovedný za plnenie existujúcich 
podmienok práv na používanie.
e) Členské štáty by mali podporovať
licencovaný zdieľaný prístup k
frekvenčnému spektru v rámci aktuálneho 
režimu oprávnenia. Zdieľanie môže byť 
uložené členským štátom, aby sa 
zabezpečilo efektívne využívanie 
frekvenčného spektra.
2. Každý správny poplatok uložený 
podnikom v súvislosti so spracovaním 
žiadosti o prevod alebo prenájom 
frekvenčného spektra musí celkovo 
pokrývať len administratívne náklady 
vrátane podporných opatrení , ako sú 
vydanie nového užívacieho práva, ktoré 
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vzniklo pri spracovaní žiadosti.  Všetky 
tieto poplatky musia byť ukladané 
objektívnym, transparentným a 
primeraným spôsobom, ktorý 
minimalizuje dodatočné administratívne 
náklady a súvisiace poplatky. Článok 12 
ods. 2 smernice 2002/20/ES sa uplatňuje 
na poplatky uložené podľa tohto odseku.

Or. en

Odôvodnenie

Zdieľanie frekvenčného spektra by sa malo podporiť s cieľom vniesť na trh viac súťaže a
maximalizovať prínos pre spotrebiteľov a inovácie. Z rovnakého dôvodu by malo byť vylúčené
nadmerné doby trvania využívania licencií na frekvenčné spektrum alebo ich využívanie na
dobu neurčitú.

Pozmeňujúci návrh 402
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Harmonizácia určitých aspektov 
týkajúcich sa prevodu alebo prenájmu 
individuálnych práv na používanie 
rádiových frekvencií a ich trvania
1. Bez toho, aby bolo dotknuté 
uplatňovanie pravidiel hospodárskej 
súťaže pre podniky, sa použijú tieto 
ustanovenia vo vzťahu k prevodu alebo 
prenájmu práv na využívanie 
frekvenčného spektra, alebo jeho častí, 
uvedených v článku 6 ods.8) rozhodnutia 
č 243/2012/EÚ; členské štáty sprístupnia 
aktuálne informácie o všetkých týchto 
právach na používanie verejnosti v 
štandardizovanej elektronickej podobe;

2. Každý správny poplatok uložený 
podnikom v súvislosti so spracovaním 
žiadosti o prevod alebo prenájom 
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frekvenčného spektra musí celkovo 
pokrývať len administratívne náklady 
vrátane podporných opatrení , ako sú 
vydanie nového užívacieho práva, ktoré 
vzniklo pri spracovaní žiadosti.  Všetky 
tieto poplatky musia byť ukladané 
objektívnym, transparentným a 
primeraným spôsobom, ktorý 
minimalizuje dodatočné administratívne 
náklady a súvisiace poplatky. Článok 12 
ods. 2 smernice 2002/20/ES sa uplatňuje 
na poplatky uložené podľa tohto odseku.
3. Všetky práva na využívanie 
frekvenčného spektra sa udeľujú na 
najmenej 30 rokov. Členské štáty môžu 
udeľovať práva na používanie na dobu 
neurčitú.
4. Členské štáty môžu stanoviť primerané 
a nediskriminačné odobratie práv s 
cieľom zabezpečiť efektívne využívanie 
frekvenčného spektra vrátane, ale nie 
výhradne, na účely riadenia frekvenčného
spektra, národnej bezpečnosti, 
porušovania licencie, harmonizovanej
zmeny využívania pásma a neplatenia
poplatkov.
Dĺžka trvania všetkých existujúcich práv 
na využívanie spektra sa týmto predlžuje 
na 30 rokov od dátumu ich udelenia bez 
toho, aby boli dotknuté iné podmienky 
spojené s právom na používanie 
a právami na použitie na dobu neurčitú.
5. Zavedenie minimálnej dĺžky trvania 
licencie 30 rokov by nemalo brániť
regulačným orgánom vo vydávaní
dočasných licencií a licencií pre
sekundárne využitie v harmonizovanom
pásme.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť odobrať užívacie práva z legitímnych dôvodov musí stále existovať. Okrem toho by 
nemala byť ohrozená možnosť regulačných orgánov vydávať dočasné licencie alebo licencie
pre sekundárne využitie v harmonizovanom pásme. Tým bude zabezpečené efektívne 
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využívanie rádiového frekvenčného spektra.

Pozmeňujúci návrh 403
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Bez toho, aby bola dotknutá ochrana
spoločného záujmu v súlade s článkom 9
ods. 4 smernice 2002/21/ES, príslušné 
vnútroštátne orgány pre rádiové frekvenčné 
spektrum prispievajú k rozvoju 
bezdrôtového priestoru, v ktorom sa 
spájajú investície a zbližujú konkurenčné 
podmienky pre vysokorýchlostné 
bezdrôtové širokopásmové komunikácie 
a ktorý umožňuje plánovanie 
a poskytovanie integrovaných 
multiteritoriálnych sietí a služieb, ako aj 
úspory z rozsahu, a tým posilňuje inovácie, 
hospodársky rast a prináša dlhodobý úžitok 
pre koncových používateľov. Náležitú
pozornosť treba venovať možnosti
vytvorenia multifunkčnej siete, ktorá
kombinujú vysielanie a mobilné telefónne
technológie v jednej platforme.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Bez toho, aby bola dotknutá ochrana
cieľov všeobecného záujmu, príslušné 
vnútroštátne orgány pre rádiové frekvenčné 
spektrum prispievajú k rozvoju 
bezdrôtového priestoru, v ktorom sa 
spájajú investície a zbližujú konkurenčné 
podmienky pre vysokorýchlostné 
bezdrôtové širokopásmové komunikácie 
a ktorý umožňuje plánovanie 
a poskytovanie integrovaných 
multiteritoriálnych sietí a služieb, ako aj 
úspory z rozsahu, a tým posilňuje inovácie, 
hospodársky rast a prináša dlhodobý úžitok 
pre koncových používateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány pre rádiové 
frekvenčné spektrum prispievajú k rozvoju 
bezdrôtového priestoru, v ktorom sa 
spájajú investície a zbližujú konkurenčné 
podmienky pre vysokorýchlostné 
bezdrôtové širokopásmové komunikácie 
a ktorý umožňuje plánovanie 
a poskytovanie integrovaných 
multiteritoriálnych sietí a služieb, ako aj 
úspory z rozsahu, a tým posilňuje inovácie, 

Príslušné vnútroštátne orgány pre rádiové 
frekvenčné spektrum prispievajú k rozvoju 
bezdrôtového priestoru, v ktorom sa 
spájajú investície a zbližujú konkurenčné 
podmienky pre vysokorýchlostné 
bezdrôtové širokopásmové komunikácie 
a ktorý umožňuje plánovanie 
a poskytovanie integrovaných, 
interoperabilných, otvorených
multiteritoriálnych sietí a služieb, 
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hospodársky rast a prináša dlhodobý úžitok 
pre koncových používateľov.

založených na spoločných štandardoch, 
ako aj úspory z rozsahu, a tým posilňuje 
inovácie, hospodársky rast a prináša 
dlhodobý úžitok pre koncových 
používateľov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 407
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány upustia od 
uplatňovania postupov alebo ukladania 
podmienok pre využívanie rádiového 
frekvenčného spektra, ktoré by mohli 
neprimerane brániť európskym 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií poskytovať integrované 
elektronické komunikačné siete a služby 
vo viacerých členských štátoch alebo 
v celej Únii.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 408
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány upustia od 
uplatňovania postupov alebo ukladania 
podmienok pre využívanie rádiového 
frekvenčného spektra, ktoré by mohli 
neprimerane brániť európskym 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií poskytovať integrované 

Príslušné vnútroštátne orgány upustia od 
uplatňovania postupov alebo ukladania 
podmienok pre využívanie rádiového 
frekvenčného spektra, ktoré by mohli 
neprimerane brániť európskym 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií poskytovať integrované 
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elektronické komunikačné siete a služby vo 
viacerých členských štátoch alebo v celej 
Únii.

elektronické komunikačné siete a služby vo 
viacerých členských štátoch alebo v celej 
Únii a/alebo by mohli rušivým pôsobením 
neprimerane brániť v prevádzke
existujúcich služieb alebo aplikácií v 
príslušných pásmach frekvenčného 
spektra, ako aj v susedných pásmach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na umožnenie využívania rádiového 
frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány uplatňujú najmenej 
zaťažujúci systém udeľovania oprávnení na 
základe objektívnych, transparentných, 
nediskriminačných a primeraných kritérií, 
a takým spôsobom, ktorý maximalizuje 
flexibilitu a efektívnosť využívania 
rádiového frekvenčného spektra 
a podporuje porovnateľné podmienky pre 
integrované multiteritoriálne investície 
a činnosti európskych poskytovateľov 
elektronických komunikácií v celej Únii.

2. Príslušné vnútroštátne orgány používajú
transparentný postup a uplatňujú
najmenej zaťažujúci systém udeľovania 
oprávnení, ktorý umožňuje všetkým
aktérom podmienky rovnakého prístupu k 
využívaniu rádiového frekvenčného 
spektra, a to na základe objektívnych, 
transparentných, nediskriminačných 
a primeraných kritérií, a takým spôsobom, 
ktorý maximalizuje flexibilitu 
a efektívnosť využívania rádiového 
frekvenčného spektra a podporuje 
porovnateľné podmienky pre integrované 
multiteritoriálne investície a činnosti 
európskych poskytovateľov elektronických 
komunikácií v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na umožnenie využívania rádiového 
frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány uplatňujú najmenej 
zaťažujúci systém udeľovania oprávnení 
na základe objektívnych, transparentných, 
nediskriminačných a primeraných kritérií, 
a takým spôsobom, ktorý maximalizuje 
flexibilitu a efektívnosť využívania 
rádiového frekvenčného spektra 
a podporuje porovnateľné podmienky pre 
integrované multiteritoriálne investície 
a činnosti európskych poskytovateľov 
elektronických komunikácií v celej Únii.

2. Na umožnenie využívania rádiového 
frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány uplatňujú 
najefektívnejší systém udeľovania 
oprávnení na základe objektívnych, 
transparentných, nediskriminačných 
a primeraných kritérií, a takým spôsobom, 
ktorý maximalizuje flexibilitu 
a efektívnosť využívania rádiového 
frekvenčného spektra a podporuje 
porovnateľné podmienky pre integrované 
multiteritoriálne investície a činnosti 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií v celej Únii.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 411
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov 
udeľovania oprávnení na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na 
rovnaké zaobchádzanie s existujúcimi 
prevádzkovateľmi na jednej 
a potenciálnymi prevádzkovateľmi na 
druhej strane, ako aj s európskymi 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií na jednej a inými podnikmi na 
druhej strane.

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov 
udeľovania oprávnení na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na 
rovnaké zaobchádzanie s existujúcimi 
prevádzkovateľmi na jednej 
a potenciálnymi prevádzkovateľmi na 
druhej strane, ako aj s európskymi 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií na jednej a inými podnikmi na 
druhej strane.

Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia
tiež koexistenciu medzi existujúcimi a
novými používateľmi frekvenčného
spektra. Na tento účel by mali vykonať 
komplexné posúdenie vplyvu, ako aj
konzultácie zahŕňajúce všetky
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zainteresované strany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov 
udeľovania oprávnení na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na 
rovnaké zaobchádzanie s existujúcimi 
prevádzkovateľmi na jednej 
a potenciálnymi prevádzkovateľmi na 
druhej strane, ako aj s európskymi 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií na jednej a inými podnikmi na 
druhej strane.

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov 
udeľovania oprávnení na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na 
rovnaké zaobchádzanie s existujúcimi 
prevádzkovateľmi na jednej 
a potenciálnymi prevádzkovateľmi na 
druhej strane, ako aj s európskymi 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií na jednej a inými podnikmi na 
druhej strane. Musia prihliadať aj na
kolektívne využívanie frekvenčného
spektra, ako aj zdieľané a nelicencované
využívanie frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov 
udeľovania oprávnení na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na 
rovnaké zaobchádzanie s existujúcimi 
prevádzkovateľmi na jednej 
a potenciálnymi prevádzkovateľmi na 

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov 
udeľovania oprávnení na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na 
objektívne, transparentné a
nediskriminačné zaobchádzanie 
s existujúcimi prevádzkovateľmi na jednej 
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druhej strane, ako aj s európskymi 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií na jednej a inými podnikmi na 
druhej strane.

a potenciálnymi prevádzkovateľmi na 
druhej strane, ako aj s európskymi 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií na jednej a inými podnikmi na 
druhej strane.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Salvador Sedó i Alabart

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov 
udeľovania oprávnení na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na 
rovnaké zaobchádzanie s existujúcimi 
prevádzkovateľmi na jednej 
a potenciálnymi prevádzkovateľmi na 
druhej strane, ako aj s európskymi 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií na jednej a inými podnikmi na 
druhej strane.

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov 
udeľovania oprávnení na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na 
objektívne, transparentné a
nediskriminačné zaobchádzanie 
s existujúcimi prevádzkovateľmi na jednej 
a potenciálnymi prevádzkovateľmi na 
druhej strane, ako aj s európskymi 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií na jednej a inými podnikmi na 
druhej strane.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 415
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov 
udeľovania oprávnení na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na 
rovnaké zaobchádzanie s existujúcimi 

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov 
udeľovania oprávnení na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na 
objektívne, transparentné a
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prevádzkovateľmi na jednej 
a potenciálnymi prevádzkovateľmi na 
druhej strane, ako aj s európskymi 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií na jednej a inými podnikmi na 
druhej strane.

nediskriminačné zaobchádzanie 
s existujúcimi prevádzkovateľmi na jednej 
a potenciálnymi prevádzkovateľmi na 
druhej strane, ako aj s európskymi 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií na jednej a inými podnikmi na 
druhej strane.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty by mali podporovať
licencovaný zdieľaný prístup k 
frekvenčnému spektru v rámci aktuálneho 
režimu oprávnenia. Zdieľanie môže byť 
uložené členským štátom, aby sa 
zabezpečilo efektívne využívanie 
frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečenie najefektívnejšieho 
využívania a efektívneho spravovania 
rádiového frekvenčného spektra,

b) zabezpečenie najefektívnejšieho 
využívania a efektívneho spravovania 
rádiového frekvenčného spektra, ako aj
dostupnosti nelicencovaného
frekvenčného spektra,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 418
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečenie predvídateľných 
a porovnateľných podmienok, ktoré 
umožnia plánovať investície do sietí 
a služby na multiteritoriálnom základe 
a dosiahnuť úspory z rozsahu,

c) zabezpečenie predvídateľných 
a porovnateľných podmienok, ktoré 
umožnia dlhodobé, udržateľné investície
do sietí a služby na multiteritoriálnom 
základe a dosiahnuť úspory z rozsahu,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 419
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zabezpečenie nevyhnutnosti 
a primeranosti uložených podmienok, a to 
aj prostredníctvom objektívneho 
posúdenia, či je opodstatnené uložiť 
dodatočné podmienky, ktoré by mohli byť 
v prospech alebo v neprospech určitých 
prevádzkovateľov,

d) zabezpečenie nevyhnutnosti 
a primeranosti uložených podmienok, a to 
aj prostredníctvom transparentného,
objektívneho posúdenia, či je opodstatnené 
uložiť dodatočné podmienky, ktoré by 
mohli byť v prospech alebo v neprospech 
určitých prevádzkovateľov,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 420
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) zabezpečenie efektívneho využívania 
frekvenčného spektra, aby sa uspokojil
rastúci dopyt po vysokorýchlostných
bezdrôtových širokopásmových sieťach a
zároveň zohľadnenie verejného záujmu a
sociálnych, kultúrnych a ekonomických
hodnôt frekvenčného spektra ako celku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Petra Kammerevert

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zabránenie škodlivému rušeniu
vrátane možnosti uloženia povinnosti
riešiť problémy s rušením s ostatnými 
používateľmi a znášať náklady, ktoré 
takto vzniknú.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 423
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zabránenie škodlivému rušeniu
vrátane možnosti uloženia povinnosti
riešiť prípady rušenia s ostatnými 
používateľmi a znášať náklady, ktoré 
takto vzniknú.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 424
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zabránenie akémukoľvek škodlivému 
rušeniu vrátane možnosti uloženia
povinnosti riešiť problémy s rušením s 
ostatnými používateľmi rádiového
frekvenčného spektra a znášať vzniknuté 
náklady.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zabezpečenie, aby akákoľvek zmena v



PE524.835v01-00 200/220 AM\1012835SK.doc

SK

politike s ohľadom na efektívne 
využívanie spektra zohľadňovala jeho 
vplyv na verejný záujem, pokiaľ ide o
rušenie a náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zabránenie akémukoľvek škodlivému 
rušeniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Salvador Sedó i Alabart

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Príslušné vnútroštátne orgány 
zabezpečia, aby boli k dispozícii
informácie o podmienkach a postupoch
pre využívanie rádiového frekvenčného 
spektra a umožní zainteresovaným
stranám, aby predložili svoje názory počas 
tohto postupu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 428
Jean-Pierre Audy
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Príslušné vnútroštátne orgány 
zabezpečia, aby boli k dispozícii včasné 
informácie o podmienkach a postupoch
pre využívanie rádiového frekvenčného 
spektra a umožní zainteresovaným 
stranám, aby predložili svoje názory počas 
tohto postupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri určovaní rozsahu a druhu rádiového 
frekvenčného spektra, ktoré sa prideľuje 
prostredníctvom daného postupu 
udeľovania práv na využívanie rádiového 
frekvenčného spektra, príslušné 
vnútroštátne orgány zohľadnia:

1. Pri určovaní rozsahu a druhu rádiového 
frekvenčného spektra, ktoré sa prideľuje 
prostredníctvom daného postupu 
udeľovania práv na využívanie rádiového 
frekvenčného spektra, príslušné 
vnútroštátne orgány vzhľadom na
technické vlastnosti rôznych dostupných
pásiem rádiového frekvenčného spektra
zohľadnia:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) technické charakteristiky rôznych 
dostupných pásiem rádiového 
frekvenčného spektra,

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 432
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) technické charakteristiky rôznych 
dostupných pásiem rádiového 
frekvenčného spektra,

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 433
Petra Kammerevert

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) efektívne využívanie pásiem rádiového 
frekvenčného spektra pridelených na 
využívanie na mobilné širokopásmové
pripojenie;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 434
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) možnú kombináciu doplnkových 
pásiem v rámci jedného postupu a

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Herbert Reul

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) efektívne využívanie pásiem rádiového 
frekvenčného spektra pridelených na 
využívanie na mobilné širokopásmové
pripojenie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 436
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) význam jednotných portfólií práv na 
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra v rôznych členských štátoch pre 
poskytovanie sietí alebo služieb na celom 

vypúšťa sa
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trhu Únie alebo na jeho významnej časti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 438
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 439
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zohľadnenie nákladov vynaložených
existujúcim používateľom na odstránenie
časti frekvenčného spektra;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 440
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zohľadnenie nákladov vynaložených
používateľom na odstránenie časti
frekvenčného spektra.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 441
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia, 
že prípadné poplatky za práva na 
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra:

Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia, 
že prípadné poplatky za práva na 
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra, ktoré slúžia na vyrovnanie
prebytočného dopytu a nedostatkov
(prostredníctvom dražieb alebo 
administratívnou cestou):

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 442
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia, 
že prípadné poplatky za práva na 
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra:

Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia, 
že prípadné poplatky za práva na 
využívanie všetkých druhov rádiového 
frekvenčného spektra

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) primerane odzrkadľujú sociálnu 
a ekonomickú hodnotu rádiového 
frekvenčného spektra vrátane pozitívnych 
externých účinkov,

a) primerane odzrkadľujú sociálnu, 
kultúrnu a ekonomickú hodnotu rádiového 
frekvenčného spektra vrátane pozitívnych 
externých účinkov a neprekračujú trhovú
hodnotu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) primerane odzrkadľujú sociálnu 
a ekonomickú hodnotu rádiového 
frekvenčného spektra vrátane pozitívnych 
externých účinkov,

a) primerane odzrkadľujú sociálnu 
a ekonomickú hodnotu rádiového 
frekvenčného spektra vrátane pozitívnych 
externých účinkov a neprekračujú trhovú 
hodnotu,
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 445
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zohľadňujú prípadné náklady
vynaložené na odňatie rádiového
frekvenčného spektra súčasným
používateľom,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 446
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) sú optimálne rozdelené na okamžité
a prípadné pravidelné platby, a to najmä so 
zreteľom na potrebu stimulovať rýchle 
budovanie sietí a využívanie rádiového 
frekvenčného spektra v súlade s článkom 9 
ods. 4 písm. b) a e).

d) sú optimálne rozdelené na počiatočné
a, pokiaľ možno, pravidelné platby, a to 
najmä so zreteľom na potrebu stimulovať 
rýchle budovanie sietí a využívanie 
rádiového frekvenčného spektra v súlade 
s článkom 9 ods. 4 písm. b) a e).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) sa musia platiť len vtedy, ak
poskytovatelia skutočne využívajú rádiové 
frekvenčné spektrum. Ak je rádiové 
frekvenčné spektrum pridelené na dražbe, 
musia byť jeho technické a regulačné
podmienky stanovené pred začatím
dražby. V niektorých prípadoch môžu byť 
nevyhnutné predbežné technické testy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 448
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) sa platia nie skôr ako jeden rok pred
tým, ako prevádzkovatelia môžu začať
používať rádiové frekvenčné spektrum

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) sa majú platiť vtedy, keď
prevádzkovatelia môžu účinne využívať
frekvenčné spektrum.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 450
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Technické a regulačné podmienky 
spojené s právami na využívanie
frekvenčného spektra sú stanovené a
prístupné prevádzkovateľom a 
zainteresovaným stranám pred začatím 
dražby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento odsek sa uplatňuje bez toho, aby 
bolo dotknuté uplatňovanie odseku 5, 
pokiaľ ide o akékoľvek podmienky vedúce 
k diferenciácii poplatkov medzi 
prevádzkovateľmi, ktoré sú stanovené 
s cieľom podporiť účinnú hospodársku 
súťaž.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 452
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento odsek sa uplatňuje bez toho, aby vypúšťa sa



PE524.835v01-00 210/220 AM\1012835SK.doc

SK

bolo dotknuté uplatňovanie odseku 5, 
pokiaľ ide o akékoľvek podmienky vedúce 
k diferenciácii poplatkov medzi 
prevádzkovateľmi, ktoré sú stanovené 
s cieľom podporiť účinnú hospodársku 
súťaž.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento odsek sa uplatňuje bez toho, aby 
bolo dotknuté uplatňovanie odseku 5, 
pokiaľ ide o akékoľvek podmienky vedúce 
k diferenciácii poplatkov medzi 
prevádzkovateľmi, ktoré sú stanovené 
s cieľom podporiť účinnú hospodársku 
súťaž.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 454
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušné vnútroštátne orgány môžu 
v záujme dosiahnutia špecifických cieľov 
všeobecného záujmu určených na 
vnútroštátnej úrovni uložiť povinnosti na 
dosiahnutie minimálneho územného 
pokrytia len v prípade, ak sú nevyhnutné 
a primerané v súlade s článkom 9 ods. 4 
písm. d). Pri ukladaní týchto povinností 
príslušné vnútroštátne orgány zohľadnia:

4. da) sa musia platiť len vtedy, ak
poskytovatelia skutočne využívajú rádiové 
frekvenčné spektrum. Ak je rádiové 
frekvenčné spektrum pridelené na dražbe, 
musia byť jeho technické a regulačné
podmienky stanovené pred začatím dražby. 
V niektorých prípadoch môžu byť 
nevyhnutné predbežné technické testy.
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 455
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) minimalizáciu počtu prevádzkovateľov, 
na ktorých sa tieto povinnosti potenciálne 
vzťahujú,

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 456
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri rozhodovaní o tom, či použiť 
obmedzenia povinností pre mobilný 
prístup, musia vnútroštátne orgány 
odôvodniť svoje rozhodnutia 
prostredníctvom komplexného 
vyhodnotenia charakteristík trhu a 
poskytnúť dôkaz o zlyhaní trhu. Okrem 
toho, rozhodnutiu musí predchádzať 
posúdenie vplyvov investícií 
prevádzkovateľov siete; musí sa vykonať
pravidelné hodnotenie prijatých záväzkov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 457
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri určovaní, či uložiť akékoľvek 
povinnosti pre mobilný prístup, musia
príslušné vnútroštátne úrady odôvodniť 
svoje rozhodnutie prostredníctvom
dôkladného vyhodnotenia trhových 
podmienok, ktoré poukazuje na zlyhanie 
trhu, a prostredníctvom posúdenia vplyvov 
investícií prevádzkovateľov siete. 
Preskúmajú všetky pravidelne ukladané 
povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány určia 
podmienky, za ktorých podniky môžu na 
iné podniky previesť alebo im prenajať 
časť alebo všetky svoje individuálne práva 
na využívanie rádiového frekvenčného 
spektra vrátane spoločného využívania 
takéhoto rádiového frekvenčného spektra.
Pri určovaní týchto podmienok príslušné 
vnútroštátne orgány zohľadnia:

Príslušné vnútroštátne orgány do jedného 
roka odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia určia podmienky, za 
ktorých podniky môžu na iné podniky 
previesť alebo im prenajať časť alebo 
všetky svoje individuálne práva na 
využívanie rádiového frekvenčného spektra 
vrátane spoločného využívania takéhoto 
rádiového frekvenčného spektra. Pri 
určovaní týchto podmienok príslušné 
vnútroštátne orgány zohľadnia:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. V súlade s cieľom prideliť vhodné
frekvenčné spektrum aspoň 1200 MHz pre
bezdrôtové širokopásmové pripojenie, ako 
je stanovené v rozhodnutí č. 243/2012, 
príslušné vnútroštátne orgány musia do
jedného roka odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia identifikovať
harmonizované bezdrôtové frekvenčné 
spektrum vhodné na uvoľnenie a stanoviť 
podmienky, za ktorých podniky, ktoré sú 
držiteľmi práv na užívanie bezdrôtového
frekvenčného spektra, môžu zmeniť
určenie a používanie tohto
harmonizovaného bezdrôtového
frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak technické podmienky dostupnosti 
a efektívneho využívania harmonizovaného 
rádiového frekvenčného spektra pre 

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

bezdrôtové širokopásmové komunikácie 
umožňujú využitie príslušného rádiového 
frekvenčného spektra v rámci režimu 
všeobecného oprávnenia, príslušné 
vnútroštátne orgány nesmú ukladať žiadne 
dodatočné podmienky a zamedzia, aby 
alternatívne využívanie spektra bránilo 
účinnému uplatňovaniu takéhoto 
harmonizovaného režimu. Toto 
ustanovenie platí bez toho, aby bol 
dotknutý článok 2 ods. 2 bod 8.

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť zameranie na využívanie frekvenčného spektra, ktoré je určené ako
primárne.

Pozmeňujúci návrh 462
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 463
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Ak technické podmienky dostupnosti 
a efektívneho využívania harmonizovaného 
rádiového frekvenčného spektra pre 
bezdrôtové širokopásmové komunikácie 
umožňujú využitie príslušného rádiového 
frekvenčného spektra v rámci režimu 
všeobecného oprávnenia, príslušné 
vnútroštátne orgány nesmú ukladať žiadne 
dodatočné podmienky a zamedzia, aby 
alternatívne využívanie spektra bránilo 
účinnému uplatňovaniu takéhoto 
harmonizovaného režimu. Toto 
ustanovenie platí bez toho, aby bol 
dotknutý článok 2 ods. 2 bod 8.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 464
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány zvážia 
potrebu stanoviť primerané minimálne 
technologické výkonnostné úrovne pre 
rôzne pásma v súlade s článkom 6 ods. 3 
rozhodnutia č. 243/2012/ES s cieľom 
zlepšiť spektrálnu účinnosť a bez toho, 
aby boli dotknuté opatrenia prijaté podľa 
rozhodnutia č. 676/2002.

Príslušné vnútroštátne orgány zvážia 
potrebu stanoviť primerané minimálne 
technologické výkonnostné úrovne pre 
rôzne pásma v súlade s článkom 6 ods. 3 
rozhodnutia č. 243/2012/ES bez toho, aby 
boli dotknuté opatrenia prijaté podľa 
rozhodnutia č. 676/2002/ES.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 465
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) brať zreteľ na cykly vývoja technológií 
a obnovy zariadení, a to najmä koncových 
zariadení a

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Trvanie platnosti práv na využívanie 
zdrojov alebo termíny ich následného 
obnovenia sa stanovia v dostatočnom 
predstihu pred príslušným postupom 
zahrnutým v časovom harmonograme 
uvedenom v prvom pododseku. Pri 
časových harmonogramoch, trvaní 
platnosti a cykloch obnovovania sa musí 
zohľadniť potreba predvídateľného 
investičného prostredia, skutočná možnosť 
uvoľniť akékoľvek relevantné nové pásma 
rádiového frekvenčného spektra 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie a obdobie na 
odpis súvisiacich investícií za 
konkurenčných podmienok.

Trvanie platnosti práv na využívanie 
zdrojov alebo termíny ich následného 
obnovenia sa stanovia v dostatočnom 
predstihu pred príslušným postupom 
zahrnutým v časovom harmonograme 
uvedenom v prvom pododseku. Pri 
časových harmonogramoch, trvaní 
platnosti a cykloch obnovovania sa musí 
zohľadniť potreba predvídateľného 
investičného prostredia, skutočná možnosť 
uvoľniť akékoľvek relevantné nové pásma 
rádiového frekvenčného spektra 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie a obdobie na 
odpis súvisiacich investícií za 
konkurenčných podmienok. Príslušné
vnútroštátne orgány uplatnia minimálnu
dobu trvania tridsiatich (30) rokov pre 
poskytnutie rádiového frekvenčného
spektra.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 467
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Trvanie platnosti práv na využívanie 
zdrojov alebo termíny ich následného 
obnovenia sa stanovia v dostatočnom 
predstihu pred príslušným postupom 
zahrnutým v časovom harmonograme 
uvedenom v prvom pododseku. Pri 
časových harmonogramoch, trvaní 
platnosti a cykloch obnovovania sa musí 
zohľadniť potreba predvídateľného 
investičného prostredia, skutočná možnosť 
uvoľniť akékoľvek relevantné nové pásma 
rádiového frekvenčného spektra 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie a obdobie na 
odpis súvisiacich investícií za 
konkurenčných podmienok.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 8a
ods. 3, trvanie platnosti práv na využívanie 
zdrojov alebo termíny ich následného 
obnovenia sa stanovia v dostatočnom 
predstihu pred príslušným postupom 
zahrnutým v časovom harmonograme 
uvedenom v prvom pododseku. Pri 
časových harmonogramoch, trvaní 
platnosti a cykloch obnovovania sa musí 
zohľadniť potreba predvídateľného 
investičného prostredia, skutočná možnosť 
uvoľniť akékoľvek relevantné nové pásma 
rádiového frekvenčného spektra 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie a obdobie na 
odpis súvisiacich investícií za 
konkurenčných podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu rozhodnúť o
primeranom a nediskriminačnom
odobratí práv vrátane tých, ktorých doba 
trvania je najmenej 30 rokov, aby sa
zabránilo hromadeniu práv, ktoré by 
mohlo narušiť hospodársku súťaž.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zavedenie minimálnej dĺžky trvania 
licencie 30 rokov by nemalo brániť
regulačným orgánom vo vydávaní
dočasných licencií a licencií pre
sekundárne využitie v harmonizovanom
pásme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie 
odseku 1 v celej Únii a predovšetkým 
umožniť synchronizovanú dostupnosť 
bezdrôtových služieb v rámci Únie 
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov:

S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie 
odseku 1 v celej Únii a predovšetkým 
umožniť synchronizovanú dostupnosť 
bezdrôtových služieb v rámci Únie 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov, z ktorých prvý musí byť prijatý do
jedného roka od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie
odseku 1 v celej Únii a predovšetkým 
umožniť synchronizovanú dostupnosť 
bezdrôtových služieb v rámci Únie 
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov:

S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie 
odseku 1 v celej Únii a predovšetkým 
umožniť synchronizovanú dostupnosť 
bezdrôtových služieb v rámci Únie 
Komisia môže navrhnúť legislatívne
opatrenia pre:

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 472
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie 
odseku 1 v celej Únii a predovšetkým 
umožniť synchronizovanú dostupnosť 
bezdrôtových služieb v rámci Únie 
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov:

S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie 
odseku 1 v celej Únii a predovšetkým 
umožniť synchronizovanú dostupnosť 
bezdrôtových služieb v rámci Únie orgán 
BEREC prostredníctvom usmernení:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) stanoviť spoločný časový harmonogram
pre Úniu ako celok alebo časové 
harmonogramy primerané situáciám 
v rôznych kategóriách členských štátov, 
termín alebo termíny, dokedy majú byť 
udelené individuálne práva na využívanie 
harmonizovaného pásma alebo kombinácie 

a) stanoviť spoločný termín pre Úniu ako 
celok alebo termíny primerané situáciám 
v rôznych kategóriách členských štátov, 
termín alebo termíny, dokedy majú byť 
udelené individuálne práva na využívanie 
harmonizovaného pásma alebo kombinácie 
doplnkových harmonizovaných pásiem 



PE524.835v01-00 220/220 AM\1012835SK.doc

SK

doplnkových harmonizovaných pásiem 
a umožnené skutočné využívanie 
rádiového frekvenčného spektra na výlučné 
alebo spoločné poskytovanie bezdrôtových 
širokopásmových komunikácií v celej Únii,

a umožnené skutočné využívanie 
rádiového frekvenčného spektra na výlučné 
alebo spoločné poskytovanie bezdrôtových 
širokopásmových komunikácií v celej Únii,

Or. en

Odôvodnenie

Keďže niektoré členské štáty majú špecifické požiadavky, ktoré komplikujú uvoľnenie
niektorých frekvenčných pásiem, predsa len je dôležité stanoviť termíny pre uvoľnenie
frekvenčného spektra s cieľom zabezpečiť väčšiu šírku pásma, s odchýlkami dohodnutými 
medzi členskými štátmi vo výnimočných prípadoch pri uznaní ich konkrétnej situácie.

Pozmeňujúci návrh 474
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) stanoviť spoločný časový harmonogram 
pre Úniu ako celok alebo časové 
harmonogramy primerané situáciám 
v rôznych kategóriách členských štátov, 
termín alebo termíny, dokedy majú byť 
udelené individuálne práva na využívanie 
harmonizovaného pásma alebo kombinácie 
doplnkových harmonizovaných pásiem 
a umožnené skutočné využívanie 
rádiového frekvenčného spektra na výlučné 
alebo spoločné poskytovanie bezdrôtových 
širokopásmových komunikácií v celej Únii,

a) spoločný časový harmonogram pre Úniu 
ako celok alebo časové harmonogramy 
primerané situáciám v rôznych kategóriách 
členských štátov, termín alebo termíny, 
dokedy majú byť udelené individuálne 
práva na využívanie harmonizovaného 
pásma alebo kombinácie doplnkových 
harmonizovaných pásiem a umožnené 
skutočné využívanie rádiového 
frekvenčného spektra na výlučné alebo 
spoločné poskytovanie bezdrôtových 
širokopásmových komunikácií v celej Únii,

Or. ro


