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Pozmeňujúci návrh 475
Catherine Trautmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) určiť minimálne trvanie platnosti práv 
udelených v harmonizovaných pásmach,

(b) určiť minimálne trvanie platnosti práv 
udelených v harmonizovaných pásmach,
ktoré je najmenej 20 rokov a v každom 
prípade po dobu vhodnú na stimuláciu 
investícií a hospodárskej súťaže, 
a odradenie od nedostatočného využívania 
alebo „ohradzovania“ frekvenčného 
spektra; alebo rozhodnúť, že práva sa 
majú udeliť na neurčitú dobu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Seán Kelly

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) určiť minimálne trvanie platnosti práv 
udelených v harmonizovaných pásmach,

(b) určiť minimálne trvanie platnosti práv 
udelených v harmonizovaných pásmach
s najúčinnejším časovým rámcom na 
stimuláciu nepretržitých investícií 
a hospodárskej súťaže, ktoré zároveň 
odradí držiteľov licencií od 
nedostatočného využívania frekvenčného 
spektra.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne regulačné orgány by mali byť schopné vo svojich licenčných podmienkach 
vyvážiť potrebu stimulovať investície prostredníctvom optimálneho trvania licencií so 
zaistením toho, že spektrum sa bude využívať čo najefektívnejšie a najúplnejšie, 
a predchádzať tendencii „ohradzovať“ spektrum.
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Pozmeňujúci návrh 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) určiť minimálne trvanie platnosti práv 
udelených v harmonizovaných pásmach,

(b) určiť minimálne trvanie platnosti práv 
udelených v harmonizovaných pásmach, 
ktoré bude primerané na stimuláciu 
a urýchlenie investícií, inovácií 
a hospodárskej súťaže a odrádzanie 
držiteľov licencií od 
nedostatočného využívania alebo 
„ohradzovania“ frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Edit Herczog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) určiť minimálne trvanie platnosti práv 
udelených v harmonizovaných pásmach,

(b) určiť trvanie platnosti práv udelených
v harmonizovaných pásmach, ktoré bude 
primerané na stimuláciu investícií 
a hospodárskej súťaže a odrádzanie 
držiteľov licencií od 
nedostatočného využívania alebo 
„ohradzovania“ frekvenčného spektra.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnej situácii neustáleho zvyšovania dopytu po frekvenčnom spektre na širokopásmovú 
bezdrôtovú komunikáciu je mimoriadne dôležité, aby držitelia licencií a používatelia 
nelicencovaného frekvenčného spektra využívali spektrum naplno, a ak nie, aby sa toto 
spektrum urýchlene predalo iným, ktorí ho využijú na uspokojenie rastúcich potrieb v oblasti 
bezdrôtového prístupu na internet. Vnútroštátne regulačné orgány potrebujú vo svojich 
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licenčných podmienkach vyvážiť potrebu stimulovať investície prostredníctvom optimálneho 
trvania licencií so zaistením toho, že spektrum sa bude využívať čo najefektívnejšie 
a najúplnejšie. Poskytovanie licencií na neurčitú dobu by mohlo podporovať „ohradzovanie“ 
frekvenčného spektra, keď by držitelia licencií neboli nijako motivovaní maximalizovať svoje 
využívanie spektra ani predať nevyužívané spektrum, pretože by tak mohli blokovať nových 
účastníkov trhu a konkurentov.

Pozmeňujúci návrh 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) určiť minimálne trvanie platnosti práv 
udelených v harmonizovaných pásmach,

(b) minimálne trvanie platnosti práv 
udelených v harmonizovaných pásmach,

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 481
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – bod d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 483
Giles Chichester
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2 a bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia uvedené v článku 9 
ods. 3 a 4 smernice 2002/21/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Odsek 2 sa netýka ustanovení 
článku 9 odsekov 3 a 4 smernice 
2002/21/ES.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 486
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia takisto môže prijať 
vykonávacie akty, ktorými sa harmonizuje 
termín uplynutia platnosti alebo 
obnovenia individuálnych práv na 
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra pre bezdrôtové širokopásmové 
pripojenie v harmonizovaných pásmach, 
ktoré už v čase prijatia týchto aktov 
existujú, s cieľom synchronizovať termín 
obnovenia alebo opätovného udelenia 
práv na využívanie týchto pásiem v celej 
Únii vrátane možnej synchronizácie 
s termínom obnovenia alebo opätovného 
pridelenia iných pásiem harmonizovaných 
prostredníctvom vykonávacích opatrení 
prijatých v súlade s odsekom 2 alebo 
s týmto odsekom. Tieto vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 
2.

vypúšťa sa

Ak sa vo vykonávacích aktoch 
stanovených v tomto odseku vymedzuje 
harmonizovaný termín pre obnovenie 
alebo opätovné udelenie práv na 
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra, ktorý spadá až do obdobia po 
termíne uplynutia platnosti alebo 
obnovenia existujúcich individuálnych 
práv na využívanie takéhoto rádiového 
frekvenčného spektra v ktoromkoľvek 
z členských štátov, príslušné vnútroštátne 
orgány predĺžia platnosť existujúcich 
práv až do harmonizovaného termínu za 
rovnakých hmotnoprávnych podmienok 
oprávnenia, aké sa uplatňovali predtým, 
vrátane akýchkoľvek uplatniteľných 
pravidelných poplatkov.
Ak je predĺženie obdobia platnosti udelené 
v súlade s druhým pododsekom 
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v porovnaní s pôvodným trvaním platnosti 
práv na využívanie zdrojov výrazné, 
príslušné vnútroštátne orgány môžu 
podmieniť predĺženie platnosti práv 
akýmikoľvek úpravami predtým platných 
podmienok oprávnenia, ktoré sú potrebné 
vzhľadom na zmenené okolnosti, a to 
vrátane uloženia dodatočných poplatkov. 
Tieto dodatočné poplatky sa vypočítajú na 
základe pro rata temporis z akéhokoľvek 
počiatočného poplatku za pôvodné práva 
na využívanie zdrojov, ktorý bol 
vypočítaný výslovne na základe pôvodne 
plánovaného trvania platnosti.
Vo vykonávacích aktoch stanovených 
v tomto odseku sa nevyžaduje skrátenie 
trvania platnosti existujúcich práv na 
využívanie zdrojov v žiadnom z členských 
štátov okrem prípadov, keď je v súlade 
s článkom 14 ods. 2 smernice 2002/20/ES, 
pričom sa tieto vykonávacie akty 
nevzťahujú na existujúce práva na dobu 
neurčitú.
Ak Komisia prijme vykonávací akt 
v súlade s odsekom 2, môže uplatniť 
ustanovenia tohto odseku mutatis 
mutandis na akékoľvek práva na 
využívanie dotknutého harmonizovaného 
pásma pre bezdrôtové širokopásmové 
pripojenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia takisto môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými sa harmonizuje termín
uplynutia platnosti alebo obnovenia 
individuálnych práv na využívanie 

Komisia takisto môže navrhnúť 
legislatívny akt na harmonizáciu termínu
uplynutia platnosti alebo obnovenia 
individuálnych práv na využívanie 
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rádiového frekvenčného spektra pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
v harmonizovaných pásmach, ktoré už 
v čase prijatia týchto aktov existujú, 
s cieľom synchronizovať termín obnovenia 
alebo opätovného udelenia práv na 
využívanie týchto pásiem v celej Únii 
vrátane možnej synchronizácie s termínom 
obnovenia alebo opätovného pridelenia 
iných pásiem harmonizovaných 
prostredníctvom vykonávacích opatrení 
prijatých v súlade s odsekom 2 alebo 
s týmto odsekom. Tieto vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 
2.

rádiového frekvenčného spektra pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
v harmonizovaných pásmach, ktoré už 
v čase prijatia týchto aktov existujú, 
s cieľom synchronizovať termín obnovenia 
alebo opätovného udelenia práv na 
využívanie týchto pásiem v celej Únii 
vrátane možnej synchronizácie s termínom 
obnovenia alebo opätovného pridelenia 
iných pásiem harmonizovaných 
prostredníctvom vykonávacích opatrení 
prijatých v súlade s odsekom 2 alebo 
s týmto odsekom.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 488
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia takisto môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými sa harmonizuje termín 
uplynutia platnosti alebo obnovenia 
individuálnych práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
v harmonizovaných pásmach, ktoré už 
v čase prijatia týchto aktov existujú, 
s cieľom synchronizovať termín obnovenia 
alebo opätovného udelenia práv na 
využívanie týchto pásiem v celej Únii 
vrátane možnej synchronizácie s termínom 
obnovenia alebo opätovného pridelenia 
iných pásiem harmonizovaných 
prostredníctvom vykonávacích opatrení 
prijatých v súlade s odsekom 2 alebo 
s týmto odsekom. Tieto vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 

Pri dodržaní druhého pododseku článku 
8a ods. 3 Komisia takisto prijme podľa 
možnosti do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
vykonávacie akty, ktorými sa harmonizuje 
termín uplynutia platnosti alebo obnovenia 
individuálnych práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
v harmonizovaných pásmach, ktoré už 
v čase prijatia týchto aktov existujú, 
s cieľom synchronizovať termín obnovenia 
alebo opätovného udelenia práv na 
využívanie týchto pásiem v celej Únii 
vrátane možnej synchronizácie s termínom 
obnovenia alebo opätovného pridelenia 
iných pásiem harmonizovaných 
prostredníctvom vykonávacích opatrení 
prijatých v súlade s odsekom 2 alebo 
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preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2. s týmto odsekom Tieto vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa vo vykonávacích aktoch 
stanovených v tomto odseku vymedzuje 
harmonizovaný termín pre obnovenie 
alebo opätovné udelenie práv na 
využívanie rádiového frekvenčného 
spektra, ktorý spadá až do obdobia po 
termíne uplynutia platnosti alebo 
obnovenia existujúcich individuálnych 
práv na využívanie takéhoto rádiového 
frekvenčného spektra v ktoromkoľvek 
z členských štátov, príslušné vnútroštátne 
orgány predĺžia platnosť existujúcich 
práv až do harmonizovaného termínu za 
rovnakých hmotnoprávnych podmienok 
oprávnenia, aké sa uplatňovali predtým, 
vrátane akýchkoľvek uplatniteľných 
pravidelných poplatkov.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 490
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je predĺženie obdobia platnosti udelené 
v súlade s druhým pododsekom 

vypúšťa sa
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v porovnaní s pôvodným trvaním platnosti 
práv na využívanie zdrojov výrazné, 
príslušné vnútroštátne orgány môžu 
podmieniť predĺženie platnosti práv 
akýmikoľvek úpravami predtým platných 
podmienok oprávnenia, ktoré sú potrebné 
vzhľadom na zmenené okolnosti, a to 
vrátane uloženia dodatočných poplatkov. 
Tieto dodatočné poplatky sa vypočítajú na 
základe pro rata temporis z akéhokoľvek 
počiatočného poplatku za pôvodné práva 
na využívanie zdrojov, ktorý bol 
vypočítaný výslovne na základe pôvodne 
plánovaného trvania platnosti.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 491
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je predĺženie obdobia platnosti udelené 
v súlade s druhým pododsekom 
v porovnaní s pôvodným trvaním platnosti 
práv na využívanie zdrojov výrazné, 
príslušné vnútroštátne orgány môžu 
podmieniť predĺženie platnosti práv 
akýmikoľvek úpravami predtým platných 
podmienok oprávnenia, ktoré sú potrebné 
vzhľadom na zmenené okolnosti, a to 
vrátane uloženia dodatočných poplatkov. 
Tieto dodatočné poplatky sa vypočítajú na 
základe pro rata temporis z akéhokoľvek 
počiatočného poplatku za pôvodné práva 
na využívanie zdrojov, ktorý bol 
vypočítaný výslovne na základe pôvodne 
plánovaného trvania platnosti.

Ak je predĺženie obdobia platnosti udelené 
v súlade s druhým pododsekom 
v porovnaní s pôvodným trvaním platnosti 
práv na využívanie zdrojov výrazné, 
príslušné vnútroštátne orgány môžu 
podmieniť predĺženie platnosti práv 
akýmikoľvek úpravami predtým platných 
podmienok oprávnenia, ktoré sú potrebné 
vzhľadom na zmenené okolnosti. Ak takéto 
úpravy zahŕňajú uloženie dodatočných 
poplatkov, tieto poplatky nepresahujú pro 
rata temporis z akéhokoľvek počiatočného 
poplatku za pôvodné práva na využívanie 
zdrojov, ktorý bol vypočítaný výslovne na 
základe pôvodne plánovaného trvania 
platnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 492
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo vykonávacích aktoch stanovených 
v tomto odseku sa nevyžaduje skrátenie 
trvania platnosti existujúcich práv na 
využívanie zdrojov v žiadnom z členských 
štátov okrem prípadov, keď je v súlade 
s článkom 14 ods. 2 smernice 2002/20/ES, 
pričom sa tieto vykonávacie akty 
nevzťahujú na existujúce práva na dobu 
neurčitú.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 493
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia prijme vykonávací akt 
v súlade s odsekom 2, môže uplatniť 
ustanovenia tohto odseku mutatis 
mutandis na akékoľvek práva na 
využívanie dotknutého harmonizovaného 
pásma pre bezdrôtové širokopásmové 
pripojenie.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 494
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri prijímaní vykonávacích aktov 
uvedených v odsekoch 2 a 3 Komisia 
prihliada na:

vypúšťa sa

(a) regulačné zásady stanovené v článku 
9,
(b) objektívne rozdiely v celej Únii, pokiaľ 
ide o potrebu dodatočného rádiového 
frekvenčného spektra pre poskytovanie 
bezdrôtového širokopásmového pripojenia 
s prihliadnutím na spoločné potreby 
rádiového frekvenčného spektra pre 
integrované siete zahŕňajúce niekoľko 
členských štátov,
(c) predvídateľnosť prevádzkových 
podmienok pre existujúcich používateľov 
rádiového frekvenčného spektra,
(d) cykly zavádzania, výstavby a investičné 
cykly nasledujúcich generácií 
bezdrôtových širokopásmových 
technológií,
(e) dopyt koncových používateľov po 
vysokokapacitných širokopásmových 
bezdrôtových komunikáciách.
Pri určovaní časových harmonogramov 
pre rôzne kategórie členských štátov, 
ktoré ešte neudelili individuálne práva na 
využívanie zdrojov a neumožnili skutočné 
využívanie dotknutého harmonizovaného 
pásma, Komisia náležite zohľadní 
akékoľvek informácie poskytnuté 
členskými štátmi, pokiaľ ide o spôsob, 
akým boli v minulosti práva na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra 
udeľované, dôvody na obmedzenie 
stanovené v článku 9 ods. 3 a 4 smernice 
2002/21/ES, možnú potrebu uvoľniť 
predmetné pásmo, účinky na hospodársku 
súťaž alebo zemepisné či technické 
obmedzenia, pričom berie do úvahy 
účinok na vnútorný trh. Komisia 
zabezpečí, aby sa vykonávanie 
neprimerane neodkladalo a aby rozdiely 
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v časových harmonogramoch medzi 
členskými štátmi nemali za následok 
neprípustné rozdiely v oblasti 
hospodárskej súťaže alebo regulácie 
medzi členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri prijímaní vykonávacích aktov
uvedených v odsekoch 2 a 3 Komisia 
prihliada na:

Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku
2, Komisia prihliada na:

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 496
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odsek 2 sa uplatňuje bez toho, aby bolo 
dotknuté právo členských štátov udeľovať 
práva na využívanie zdrojov a umožniť 
skutočné využívanie harmonizovaného 
pásma pred prijatím vykonávacieho aktu 
v súvislosti s týmto pásmom, ak je v súlade 
s druhým pododsekom tohto odseku, alebo 
pred harmonizovaným termínom 
stanoveným vo vykonávacom akte pre 
uvedené pásmo.

vypúšťa sa

Ak príslušné vnútroštátne orgány udelia 
práva na využívanie zdrojov 
v harmonizovanom pásme pred prijatím 
vykonávacieho aktu v súvislosti s týmto 
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pásmom, vymedzia podmienky udelenia 
týchto práv, najmä tie, ktoré sa týkajú 
trvania ich platnosti, a to tak, aby 
príjemcovia práv na využívanie zdrojov 
boli informovaní o možnosti, že Komisia 
prijme vykonávacie akty v súlade 
s odsekom 2, ktorými sa stanoví 
minimálne trvanie platnosti týchto práv 
alebo synchronizované uplynutie platnosti 
alebo cyklus obnovenia práv pre Úniu ako 
celok. Tento pododsek sa nevzťahuje na 
udeľovanie práv na dobu neurčitú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odsek 2 sa uplatňuje bez toho, aby bolo 
dotknuté právo členských štátov udeľovať 
práva na využívanie zdrojov a umožniť 
skutočné využívanie harmonizovaného 
pásma pred prijatím vykonávacieho aktu 
v súvislosti s týmto pásmom, ak je v súlade 
s druhým pododsekom tohto odseku, alebo 
pred harmonizovaným termínom 
stanoveným vo vykonávacom akte pre 
uvedené pásmo.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 498
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príslušné vnútroštátne orgány udelia 
práva na využívanie zdrojov 
v harmonizovanom pásme pred prijatím 
vykonávacieho aktu v súvislosti s týmto 
pásmom, vymedzia podmienky udelenia 
týchto práv, najmä tie, ktoré sa týkajú 
trvania ich platnosti, a to tak, aby 
príjemcovia práv na využívanie zdrojov 
boli informovaní o možnosti, že Komisia 
prijme vykonávacie akty v súlade 
s odsekom 2, ktorými sa stanoví 
minimálne trvanie platnosti týchto práv 
alebo synchronizované uplynutie platnosti 
alebo cyklus obnovenia práv pre Úniu ako 
celok. Tento pododsek sa nevzťahuje na 
udeľovanie práv na dobu neurčitú.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 499
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V prípade harmonizovaných pásiem, 
pre ktoré bol vo vykonávacom akte 
prijatom v súlade s odsekom 2 stanovený 
spoločný časový harmonogram 
udeľovania práv na využívanie zdrojov 
a umožnenia ich skutočného využívania, 
príslušné vnútroštátne orgány poskytnú 
Komisii včasné a dostatočne podrobné 
informácie o svojich plánoch na 
zabezpečenie jeho dodržiavania. Komisia 
môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa 
vymedzí formát a postupy pre 
poskytovanie takýchto informácií. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2.

vypúšťa sa
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Ak Komisia po preskúmaní týchto 
podrobných plánov, ktoré poskytol členský 
štát, usúdi, že je nepravdepodobné, že 
daný členský štát bude schopný 
dodržiavať časový harmonogram, ktorý sa 
naň vzťahuje, môže prostredníctvom 
vykonávacieho aktu prijať rozhodnutie, 
ktorým požiada uvedený členský štát, aby 
vhodným spôsobom prispôsobil svoje 
plány s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
harmonogramu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade harmonizovaných pásiem, pre 
ktoré bol vo vykonávacom akte prijatom 
v súlade s odsekom 2 stanovený spoločný 
časový harmonogram udeľovania práv na 
využívanie zdrojov a umožnenia ich 
skutočného využívania, príslušné 
vnútroštátne orgány poskytnú Komisii 
včasné a dostatočne podrobné informácie 
o svojich plánoch na zabezpečenie jeho 
dodržiavania. Komisia môže prijať
vykonávacie akty, ktorými sa vymedzí 
formát a postupy pre poskytovanie 
takýchto informácií. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2.

V prípade harmonizovaných pásiem, pre 
ktoré bol vo vykonávacom akte prijatom 
v súlade s odsekom 2 stanovený spoločný 
časový harmonogram udeľovania práv na 
využívanie zdrojov a umožnenia ich 
skutočného využívania, príslušné
vnútroštátne orgány poskytnú Komisii 
včasné a dostatočne podrobné informácie 
o svojich plánoch na zabezpečenie jeho 
dodržiavania. Komisia prijme podľa 
možnosti do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
vykonávací akt, ktorým sa vymedzí formát 
a postupy pre poskytovanie takýchto 
informácií. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Werner Langen
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade harmonizovaných pásiem, pre 
ktoré bol vo vykonávacom akte prijatom v 
súlade s odsekom 2 stanovený spoločný 
časový harmonogram udeľovania práv na 
využívanie zdrojov a umožnenia ich 
skutočného využívania, príslušné 
vnútroštátne orgány poskytnú Komisii 
včasné a dostatočne podrobné informácie o 
svojich plánoch na zabezpečenie jeho 
dodržiavania. Komisia môže prijať
vykonávacie akty, ktorými sa vymedzí 
formát a postupy pre poskytovanie 
takýchto informácií. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2.

V prípade harmonizovaných pásiem, pre 
ktoré bol vo vykonávacom akte prijatom 
v súlade s odsekom 2 stanovený spoločný 
časový harmonogram udeľovania práv na 
využívanie zdrojov a umožnenia ich 
skutočného využívania, príslušné 
vnútroštátne orgány poskytnú Komisii 
včasné a dostatočne podrobné informácie 
o svojich plánoch na zabezpečenie jeho 
dodržiavania. Komisia do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
prijme vykonávacie akty, ktorými sa 
vymedzí formát a postupy pre 
poskytovanie takýchto informácií. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 502
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade harmonizovaných pásiem, pre 
ktoré bol vo vykonávacom akte prijatom 
v súlade s odsekom 2 stanovený spoločný 
časový harmonogram udeľovania práv na 
využívanie zdrojov a umožnenia ich 
skutočného využívania, príslušné 
vnútroštátne orgány poskytnú Komisii 
včasné a dostatočne podrobné informácie 
o svojich plánoch na zabezpečenie jeho 
dodržiavania. Komisia môže prijať 
vykonávacie akty, ktorými sa vymedzí 
formát a postupy pre poskytovanie 

V prípade harmonizovaných pásiem, pre 
ktoré bol vo vykonávacom akte prijatom 
v súlade s odsekom 2 stanovený spoločný 
časový harmonogram udeľovania práv na 
využívanie zdrojov a umožnenia ich 
skutočného využívania, príslušné 
vnútroštátne orgány poskytnú Komisii 
včasné a dostatočne podrobné informácie 
o svojich plánoch na zabezpečenie jeho 
dodržiavania. Komisia môže prijať 
delegované akty, ktorými sa vymedzí 
formát a postupy pre poskytovanie 
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takýchto informácií. Tieto vykonávacie
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 
2.

takýchto informácií. Tieto delegované akty 
sa prijmú v súlade s článkom 32.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 503
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri kontrole podrobných plánov 
členského štátu by mala Komisia 
zohľadniť názor obmedzeného počtu 
expertov a poradcov, ktorých majú 
národné regulačné úrady a poskytovatelia 
pre prideľovanie k dispozícii.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 504
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia po preskúmaní týchto 
podrobných plánov, ktoré poskytol členský 
štát, usúdi, že je nepravdepodobné, že 
daný členský štát bude schopný 
dodržiavať časový harmonogram, ktorý sa 
naň vzťahuje, môže prostredníctvom 
vykonávacieho aktu prijať rozhodnutie, 
ktorým požiada uvedený členský štát, aby 
vhodným spôsobom prispôsobil svoje 
plány s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
harmonogramu.

vypúšťa sa
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a
Spoločný postup povoľovania na udelenie 

individuálnych práv na používanie 
rádiového frekvenčného spektra

1. Dva alebo viaceré členské štáty môžu 
na plnení svojich povinností podľa 
článkov 6 a 7 smernice o povolení 
spolupracovať vzájomne a s Komisiou 
s cieľom stanoviť spoločný postup 
povoľovania na udelenie individuálnych 
práv na používanie rádiového 
frekvenčného spektra v súlade 
s akýmkoľvek prípadným spoločným 
harmonogramom stanoveným podľa 
článku 12 ods. 2. Spoločný postup 
povoľovania musí spĺňať tieto kritériá:
(a) individuálne vnútroštátne postupy 
povoľovania iniciujú a vykonávajú 
vnútroštátne príslušné orgány podľa 
spoločného harmonogramu;
(b) stanovuje podľa potreby spoločné 
podmienky a postupy na výber 
a udeľovanie individuálnych práv medzi 
príslušnými členskými štátmi;
(c) stanovuje podľa potreby spoločné 
alebo porovnateľné podmienky pri 
individuálne práva na používanie 
v príslušných členských štátoch, ktoré 
okrem iného umožnia udeliť 
prevádzkovateľom súvislé portfóliá 
frekvenčného spektra, čo sa týka 
pridelených blokov frekvenčného spektra.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 12 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12b
(a) individuálne vnútroštátne postupy 
povoľovania iniciujú a vykonávajú 
vnútroštátne príslušné orgány podľa 
spoločného harmonogramu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 12 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12c
(b) stanovuje podľa potreby spoločné 
podmienky a postupy na výber 
a udeľovanie individuálnych práv medzi 
príslušnými členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 12 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12d
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(c) stanovuje podľa potreby spoločné 
alebo porovnateľné podmienky pri 
individuálne práva na používanie 
v príslušných členských štátoch, ktoré 
okrem iného umožnia udeliť 
prevádzkovateľom súvislé portfóliá 
frekvenčného spektra, čo sa týka 
pridelených blokov frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 510
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak príslušný vnútroštátny orgán zamýšľa 
podmieniť využívanie rádiového 
frekvenčného spektra všeobecným 
oprávnením alebo udeliť individuálne 
práva na využívanie rádiového 
frekvenčného spektra alebo zmeniť práva a 
povinnosti týkajúce sa využívania 
rádiového frekvenčného spektra v súlade s 
článkom 14 smernice 2002/20/ES, 
sprístupní návrh svojho opatrenia spolu s 
odôvodnením súčasne Komisii a 
príslušným orgánom ostatných členských 
štátov pre rádiové frekvenčné spektrum, a 

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

štátov pre rádiové frekvenčné spektrum, 
a to po skončení prípadnej verejnej 
konzultácie uvedenej v článku 6 
smernice 2002/21/ES a v každom prípade 
len v takom štádiu prípravy, ktoré umožní 
poskytnúť Komisii a príslušným orgánom 
ostatných členských štátov dostatočné 
a stabilné informácie o všetkých 
relevantných záležitostiach.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 511
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) trvanie platnosti práv na využívanie 
zdrojov,

(c) trvanie platnosti práv na využívanie 
zdrojov, ktoré je najmenej 20 rokov 
a ktoré je v každom prípade vhodné na 
stimuláciu investícií a hospodárskej 
súťaže a odradenie od 
nedostatočného využívania alebo 
„ohradzovania“ frekvenčného spektra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) vyhradenie rádiového frekvenčného 
spektra pre určité druhy prevádzkovateľov 
alebo vylúčenie určitých druhov 
prevádzkovateľov,

(i) vyhradenie rádiového frekvenčného 
spektra pre určité druhy prevádzkovateľov
vrátane prevádzkovateľov v neziskovom 
sektore alebo vylúčenie určitých druhov 
prevádzkovateľov,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(k) možnosť využívať rádiové frekvenčné 
spektrum spoločne,

(k) možnosť využívať rádiové frekvenčné 
spektrum spoločne, a to aj bez licencie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. 
Keď členské štáty zamýšľajú stanoviť 
spoločný postup povoľovania podľa 
článku 12a, vnútroštátne príslušné orgány 
súčasne sprístupnia Komisii a príslušným 
orgánom návrh svojich opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné vnútroštátne orgány 
a Komisia môžu adresovať dotknutému 

vypúšťa sa
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príslušnému orgánu pripomienky v lehote 
dvoch mesiacov. Lehota dvoch mesiacov 
sa nepredlžuje.
Pri posudzovaní návrhu opatrenia 
v súlade s týmto článkom Komisia 
prihliada najmä na:
(a) ustanovenia smerníc 2002/20/ES 
a 2002/21/ES a rozhodnutia 
č. 243/2012/ES,
(b) regulačné zásady stanovené v článku 
9,
(c) príslušné kritériá pre určité špecifické 
podmienky stanovené v článku 10 
a doplňujúce ustanovenia stanovené 
v článku 11,
(d) všetky vykonávacie akty prijaté 
v súlade s článkom 12,
(e) spojitosť s nedávnymi, prebiehajúcimi 
alebo plánovanými postupmi v iných 
členských štátoch, ako aj možné vplyvy na 
obchod medzi členskými štátmi.
Ak v tejto lehote Komisia oznámi 
príslušnému orgánu, že navrhované 
opatrenie by vytvorilo prekážku na 
vnútornom trhu alebo že má vážne 
pochybnosti, pokiaľ ide o jeho 
zlučiteľnosť s právnymi predpismi Únie, 
navrhované opatrenie nemožno prijať 
počas dodatočnej lehoty v trvaní dvoch 
mesiacov. V takomto prípade Komisia 
informuje o stanovisku, ktoré zaujala 
k návrhu opatrenia, aj príslušné orgány 
ostatných členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Počas dodatočnej dvojmesačnej lehoty 
uvedenej v odseku 2 Komisia a dotknutý 
príslušný orgán úzko spolupracujú, aby 
našli najvhodnejšie a najúčinnejšie 
opatrenie vzhľadom na kritériá uvedené 
v odseku 2, pričom náležite zohľadňujú 
názory účastníkov trhu a potrebu 
zabezpečiť rozvoj jednotnej regulačnej 
praxe.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V ktoromkoľvek štádiu postupu môže 
príslušný orgán zmeniť alebo stiahnuť 
svoje navrhované opatrenie, pričom v čo 
najvyššej miere zohľadní oznámenie 
Komisie uvedené v odseku 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V dodatočnej dvojmesačnej lehote 
uvedenej v odseku 2 Komisia môže:

vypúšťa sa

a) predložiť Komunikačnému výboru 
návrh rozhodnutia, v ktorom žiada 
dotknutý príslušný orgán, aby stiahol 
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navrhované opatrenie. K tomuto návrhu 
rozhodnutia priloží podrobnú a objektívnu 
analýzu, v ktorej uvedie dôvody, prečo by 
návrh opatrenia nemal byť podľa 
Komisie prijatý tak, ako bol oznámený, 
a v prípade potreby pripojí konkrétne 
návrhy na zmenu návrhu opatrenia, alebo
b) prijať rozhodnutie o zmene svojho 
stanoviska k návrhu príslušného 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) predložiť Komunikačnému výboru 
návrh rozhodnutia, v ktorom žiada 
dotknutý príslušný orgán, aby stiahol 
navrhované opatrenie. K tomuto návrhu 
rozhodnutia priloží podrobnú a objektívnu 
analýzu, v ktorej uvedie dôvody, prečo by 
návrh opatrenia nemal byť podľa 
Komisie prijatý tak, ako bol oznámený, 
a v prípade potreby pripojí konkrétne 
návrhy na zmenu návrhu opatrenia, alebo

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 520
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak Komisia nepredloží návrh 
rozhodnutia uvedený v odseku 5 písm. a) 

vypúšťa sa
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alebo prijme rozhodnutie uvedené 
v odseku 5 písm. b), dotknutý príslušný 
orgán môže prijať navrhované opatrenie.
Ak Komisia predloží návrh rozhodnutia 
uvedený v odseku 5 písm. a), príslušný 
orgán nesmie prijať navrhované 
opatrenie počas obdobia, ktoré 
nepresahuje šesť mesiacov od zaslania 
oznámenia príslušnému orgánu v súlade 
s odsekom 2.
Komisia môže prijať rozhodnutie o zmene 
svojho stanoviska vo vzťahu k návrhu 
príslušného opatrenia v ktoromkoľvek 
štádiu postupu, a to aj po predložení 
návrhu rozhodnutia Komunikačnému 
výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia nepredloží návrh rozhodnutia 
uvedený v odseku 5 písm. a) alebo prijme 
rozhodnutie uvedené v odseku 5 písm. b), 
dotknutý príslušný orgán môže prijať 
navrhované opatrenie.

Ak Komisia nepredloží návrh rozhodnutia 
uvedený v odseku 5, dotknutý príslušný 
orgán môže prijať navrhované opatrenie.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 522
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia predloží návrh rozhodnutia 
uvedený v odseku 5 písm. a), príslušný 
orgán nesmie prijať navrhované opatrenie 
počas obdobia, ktoré nepresahuje šesť
mesiacov od zaslania oznámenia 
príslušnému orgánu v súlade s odsekom 2.

Ak Komisia predloží návrh rozhodnutia 
uvedený v odseku 5, príslušný orgán 
nesmie prijať navrhované opatrenie počas 
obdobia, ktoré nepresahuje dva mesiace od 
zaslania oznámenia príslušnému orgánu 
v súlade s odsekom 2.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 523
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Akékoľvek rozhodnutie, v ktorom sa od 
príslušného orgánu žiada, aby stiahol 
navrhované opatrenie, Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 524
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Akékoľvek rozhodnutie, v ktorom sa 
od príslušného orgánu žiada, aby stiahol 
navrhované opatrenie, Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 

vypúšťa sa
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v článku 33 ods. 2.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 525
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ak Komisia prijme rozhodnutie 
v súlade s odsekom 7, príslušný orgán do 
šiestich mesiacov od oznámenia 
rozhodnutia Komisie návrh opatrenia 
zmení alebo stiahne. V prípade zmeny 
návrhu opatrenia príslušný orgán 
uskutoční prípadnú verejnú konzultáciu 
a sprístupní zmenený návrh opatrenia 
Komisii v súlade s odsekom 1.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 526
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Ak Komisia prijme rozhodnutie 
v súlade s odsekom 7, príslušný orgán do 
šiestich mesiacov od oznámenia 
rozhodnutia Komisie návrh opatrenia 
zmení alebo stiahne. V prípade zmeny 
návrhu opatrenia príslušný orgán 
uskutoční prípadnú verejnú konzultáciu 
a sprístupní zmenený návrh opatrenia 
Komisii v súlade s odsekom 1.

vypúšťa sa

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 527
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Dotknutý príslušný orgán v čo 
najväčšej miere zohľadní všetky 
pripomienky príslušných orgánov iných
členských štátov a Komisie a môže, okrem 
prípadov, ktoré sú uvedené v treťom 
pododseku odseku 2, v druhom pododseku 
odseku 6 a v odseku 7, prijať výsledný 
návrh opatrenia a ak tak urobí, oznámi 
túto skutočnosť Komisii.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 528
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Dotknutý príslušný orgán v čo 
najväčšej miere zohľadní všetky 
pripomienky príslušných orgánov iných 
členských štátov a Komisie a môže, okrem 
prípadov, ktoré sú uvedené v treťom 
pododseku odseku 2, v druhom pododseku 
odseku 6 a v odseku 7, prijať výsledný 
návrh opatrenia a ak tak urobí, oznámi túto 
skutočnosť Komisii.

(9) Dotknutý príslušný orgán v čo 
najväčšej miere zohľadní všetky 
pripomienky príslušných orgánov iných 
členských štátov a Komisie a môže, okrem 
prípadov, ktoré sú uvedené v treťom 
pododseku odseku 2 a v druhom 
pododseku odseku 6, prijať výsledný návrh 
opatrenia a ak tak urobí, oznámi túto 
skutočnosť Komisii.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 529
Giles Chichester
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Príslušný orgán informuje Komisiu 
o výsledkoch postupu, na ktorý sa jeho 
opatrenie vzťahuje hneď, ako sa tento 
postup ukončí.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 530
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Povinnosti týkajúce sa pokrytia

Európska únia a členské štáty prijmú 
opatrenia na zaručenie prístupu pre 
európskych občanov a verejné aj 
súkromné subjekty na jednotný trh pre 
elektronickú komunikáciu, pokiaľ ide 
o kvalitu služieb a trhové ceny, kdekoľvek 
sa nachádzajú v rámci Európskej únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 531
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné vnútroštátne orgány povolia 
poskytovanie prístupu k sieti poskytovateľa 

1. Príslušné vnútroštátne orgány povolia 
poskytovanie prístupu k sieti poskytovateľa 
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elektronických komunikácií verejnosti 
prostredníctvom rádiových miestnych 
počítačových sietí, ako aj využívanie 
harmonizovaného rádiového spektra na 
účely takéhoto poskytovania, a to len pod 
podmienkou všeobecného oprávnenia.

elektronických komunikácií verejnosti 
prostredníctvom rádiových miestnych 
počítačových sietí, ako aj využívanie 
harmonizovaného rádiového spektra na 
účely takéhoto poskytovania, a to pod 
podmienkou všeobecného oprávnenia 
a dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na 
bezlicenčné spektrum, najmä čo sa týka 
interferencie a pravidiel hospodárskej 
súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušné vnútroštátne orgány nesmú 
obmedziť právo koncových používateľov 
umožniť recipročne alebo všeobecnejšie 
prístup k svojim rádiovým miestnym 
počítačovým sieťam iným koncovým 
používateľom, aj na základe iniciatív 
tretích strán, ktoré združujú a verejne 
sprístupňujú rádiové miestne počítačové 
siete rôznych koncových používateľov.

4. Príslušné vnútroštátne orgány nesmú 
obmedziť právo koncových používateľov 
umožniť recipročne alebo všeobecnejšie 
prístup k svojim rádiovým miestnym 
počítačovým sieťam iným koncovým 
používateľom, aj na základe iniciatív 
tretích strán, ktoré združujú a verejne 
sprístupňujú rádiové miestne počítačové 
siete rôznych koncových používateľov. 
Príslušné vnútroštátne orgány tiež 
uplatňujú právny rámec tak, aby podporili 
rozširovanie základňových staníc 
bunkových sietí a bezdrôtových sietí typu 
mesh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Príslušné vnútroštátne orgány musia 
umožniť zavádzanie, pripojenie 
a prevádzku bezdrôtových prístupových 
bodov s malým dosahom v režime 
všeobecného oprávnenia a nesmú 
neoprávneným spôsobom obmedzovať 
zavádzanie, pripojenie alebo prevádzku 
prostredníctvom individuálnych
územnoplánovacích povolení, ak je takéto 
použitie v súlade s vykonávacími 
opatreniami prijatými podľa odseku 2.

Príslušné vnútroštátne orgány musia 
umožniť zavádzanie, pripojenie 
a prevádzku bezdrôtových prístupových 
bodov s malým dosahom a nesmú 
neoprávneným spôsobom obmedzovať 
zavádzanie, pripojenie alebo prevádzku 
prostredníctvom individuálnych 
územnoplánovacích povolení, ak je takéto 
použitie v súlade s vykonávacími 
opatreniami prijatými podľa odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zachovali súčasné práva na používanie, integrita a výkonnosť sietí, mikrobunky 
nasadené v licencovanom frekvenčnom spektre by sa mali prevádzkovať pod výhradnou 
licenciou.

Pozmeňujúci návrh 534
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento odsek sa nedotýka režimu 
oprávnenia pre rádiové frekvenčné 
spektrum využívané na prevádzkovanie 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom.

(a) existujúce práva na používanie 
licencovaného spektra, na ktoré sa 
uplatňujú existujúce režimy na 
prenajímanie a vzájomné využívanie, 
uvedené v článku 10 ods. 6.
(b) režim oprávnenia pre rádiové 
frekvenčné spektrum využívané na 
prevádzkovanie bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 535
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely jednotného vykonávania režimu 
všeobecného oprávnenia na zavádzanie, 
pripojenie a prevádzku bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
podľa odseku 1 môže Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
vymedziť technické charakteristiky, pokiaľ 
ide o navrhovanie, zavádzanie a prevádzku 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom, pričom súlad s týmito 
charakteristikami zabezpečí ich nenápadný 
charakter pri používaní v rôznych 
miestnych kontextoch. Komisia vymedzí 
tieto technické charakteristiky na základe 
maximálnej veľkosti, výkonu, 
elektromagnetických vlastností, ako aj 
vizuálneho vplyvu zavádzaných 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom. Uvedené technické 
charakteristiky na používanie bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
musia byť v súlade minimálne 
s požiadavkami smernice 2013/35/EÚ30

a s hraničnými hodnotami vymedzenými
v odporúčaní Rady č. 1999/519/ES.31

Na účely jednotného vykonávania 
zavádzania, pripojenia a prevádzky
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom podľa odseku 1 môže Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
vymedziť technické charakteristiky, pokiaľ 
ide o navrhovanie, zavádzanie a prevádzku 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom, pričom súlad s týmito 
charakteristikami zabezpečí ich nenápadný 
charakter pri používaní v rôznych 
miestnych kontextoch. Prevádzka 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom v spektre s vyhradenými 
udelenými právami na používanie je 
riadená príslušnou oprávnenou osobou 
alebo podnikom. Komisia vymedzí tieto 
technické charakteristiky na základe 
maximálnej veľkosti, výkonu, 
elektromagnetických vlastností, ako aj 
vizuálneho vplyvu zavádzaných 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom. Uvedené technické 
charakteristiky na používanie bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
musia byť v súlade minimálne 
s požiadavkami smernice 2013/35/EÚ30

a smernice 1999/5/ES s ohľadom na
hraničné hodnoty vymedzené
v odporúčaní Rady č. 1999/519/ES.31

__________________ __________________
30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 
o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich 
sa vystavenia pracovníkov rizikám 
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel 
(elektromagnetické polia) (20. samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 
o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich 
sa vystavenia pracovníkov rizikám 
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel 
(elektromagnetické polia) (20. samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 



AM\1013978SK.doc 37/220 PE526.176v01-00

SK

smernice 89/391/EHS) a o zrušení 
smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 
29.6.2013, s. 1).

smernice 89/391/EHS) a o zrušení 
smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 
29.6.2013, s. 1).

31 Odporúčanie Rady 1999/519/ES z 12. 
júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej 
verejnosti účinkom elektromagnetických 
polí (0 Hz až 300 GHz), (Ú. v. ES L 1999, 
30.7.1999, s. 59).

31 Odporúčanie Rady 1999/519/ES z 12. 
júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej 
verejnosti účinkom elektromagnetických 
polí (0 Hz až 300 GHz), (Ú. v. ES L 1999, 
30.7.1999, s. 59).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na účely jednotného vykonávania režimu 
všeobecného oprávnenia na zavádzanie, 
pripojenie a prevádzku bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
podľa odseku 1 môže Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
vymedziť technické charakteristiky, pokiaľ 
ide o navrhovanie, zavádzanie a prevádzku 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom, pričom súlad s týmito 
charakteristikami zabezpečí ich nenápadný 
charakter pri používaní v rôznych 
miestnych kontextoch. Komisia vymedzí 
tieto technické charakteristiky na základe 
maximálnej veľkosti, výkonu, 
elektromagnetických vlastností, ako aj 
vizuálneho vplyvu zavádzaných 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom. Uvedené technické 
charakteristiky na používanie bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
musia byť v súlade minimálne s 
požiadavkami smernice 2013/35/EÚ30 a s 
hraničnými hodnotami vymedzenými v 
odporúčaní Rady č. 1999/519/ES31.

Na účely jednotného vykonávania režimu 
všeobecného oprávnenia na zavádzanie, 
pripojenie a prevádzku bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
podľa odseku 1 vymedzí Komisia do 
jedného roka od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu technické 
charakteristiky, pokiaľ ide o navrhovanie, 
zavádzanie a prevádzku bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom, 
pričom súlad s týmito charakteristikami 
zabezpečí ich nenápadný charakter pri 
používaní v rôznych miestnych kontextoch.
Bezdrôtové prístupové body s malým 
dosahom, na ktoré sa vzťahujú stávajúce 
práva na používanie, sa môžu v rámci 
týchto práv aj naďalej používať. Komisia 
vymedzí tieto technické charakteristiky na 
základe maximálnej veľkosti, výkonu, 
elektromagnetických vlastností, ako aj 
vizuálneho vplyvu zavádzaných 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom. Uvedené technické 
charakteristiky na používanie bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
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musia byť v súlade minimálne 
s požiadavkami smernice 2013/35/EÚ30

a s hraničnými hodnotami vymedzenými 
v odporúčaní Rady č. 1999/519/ES31.

__________________ __________________
30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/35/EÚ z 26. Júna 2013 
o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich 
sa vystavenia pracovníkov rizikám 
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel 
(elektromagnetické polia) (20. samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 
smernice 89/391/EHS) a o zrušení 
smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 
29.6.2013, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/35/EÚ z 26. Júna 2013 
o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich 
sa vystavenia pracovníkov rizikám 
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel 
(elektromagnetické polia) (20. samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 
smernice 89/391/EHS) a o zrušení 
smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 
29.6.2013, s. 1)..

31 Odporúčanie Rady 1999/519/ES 
z 12. júla 1999 o obmedzení vystavenia 
širokej verejnosti účinkom 
elektromagnetických polí (0 Hz až 
300 GHz), (Ú. v. ES L 1999, 30.7.1999, 
s. 59).

31 Odporúčanie Rady 1999/519/ES 
z 12. júla 1999 o obmedzení vystavenia 
širokej verejnosti účinkom 
elektromagnetických polí (0 Hz až 
300 GHz), (Ú. v. ES L 1999, 30.7.1999, 
s. 59).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 537
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na účely jednotného vykonávania režimu 
všeobecného oprávnenia na zavádzanie, 
pripojenie a prevádzku bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
podľa odseku 1 môže Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
vymedziť technické charakteristiky, pokiaľ 
ide o navrhovanie, zavádzanie a prevádzku 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom, pričom súlad s týmito 
charakteristikami zabezpečí ich nenápadný 
charakter pri používaní v rôznych 

Na účely jednotného vykonávania režimu 
všeobecného oprávnenia na zavádzanie, 
pripojenie a prevádzku bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
podľa odseku 1 Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu prijatého do jedného 
roka od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia vymedzí technické 
charakteristiky, pokiaľ ide o navrhovanie, 
zavádzanie a prevádzku bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom, 
pričom súlad s týmito charakteristikami 
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miestnych kontextoch. Komisia vymedzí 
tieto technické charakteristiky na základe 
maximálnej veľkosti, výkonu, 
elektromagnetických vlastností, ako aj 
vizuálneho vplyvu zavádzaných 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom. Uvedené technické 
charakteristiky na používanie bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
musia byť v súlade minimálne 
s požiadavkami smernice 2013/35/EÚ30

a s hraničnými hodnotami vymedzenými 
v odporúčaní Rady č. 1999/519/ES.31

zabezpečí ich nenápadný charakter pri 
používaní v rôznych miestnych kontextoch. 
Komisia vymedzí tieto technické 
charakteristiky na základe maximálnej 
veľkosti, výkonu, elektromagnetických 
vlastností, ako aj vizuálneho vplyvu 
zavádzaných bezdrôtových prístupových 
bodov s malým dosahom. Uvedené 
technické charakteristiky na používanie 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom musia byť v súlade minimálne 
s požiadavkami smernice 2013/35/EÚ30

a s hraničnými hodnotami vymedzenými 
v odporúčaní Rady č. 1999/519/ES.31

__________________ __________________
31 Odporúčanie Rady 1999/519/ES z 12. 
júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej 
verejnosti účinkom elektromagnetických 
polí (0 Hz až 300 GHz), (Ú. v. ES L 1999, 
30.7.1999, s. 59).

31 Odporúčanie Rady 1999/519/ES z 12. 
júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej 
verejnosti účinkom elektromagnetických 
polí (0 Hz až 300 GHz), (Ú. v. ES L 1999, 
30.7.1999, s. 59).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na účely jednotného vykonávania režimu 
všeobecného oprávnenia na zavádzanie, 
pripojenie a prevádzku bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
podľa odseku 1 môže Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
vymedziť technické charakteristiky, pokiaľ 
ide o navrhovanie, zavádzanie a prevádzku 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom, pričom súlad s týmito 
charakteristikami zabezpečí ich nenápadný 
charakter pri používaní v rôznych 
miestnych kontextoch. Komisia vymedzí 
tieto technické charakteristiky na základe 

Na účely jednotného vykonávania režimu 
všeobecného oprávnenia na zavádzanie, 
pripojenie a prevádzku bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
podľa odseku 1 môže Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
vymedziť technické charakteristiky, pokiaľ 
ide o navrhovanie, zavádzanie a prevádzku 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom, pričom súlad s týmito 
charakteristikami zabezpečí ich nenápadný 
charakter pri používaní v rôznych 
miestnych kontextoch. Komisia vymedzí 
tieto technické charakteristiky na základe 
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maximálnej veľkosti, výkonu, 
elektromagnetických vlastností, ako aj 
vizuálneho vplyvu zavádzaných 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom. Uvedené technické 
charakteristiky na používanie bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
musia byť v súlade minimálne 
s požiadavkami smernice 2013/35/EÚ30

a s hraničnými hodnotami vymedzenými
v odporúčaní Rady č. 1999/519/ES.31

maximálnej veľkosti, výkonu, 
elektromagnetických vlastností, ako aj 
vizuálneho vplyvu zavádzaných 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom. Uvedené technické 
charakteristiky na používanie bezdrôtových 
prístupových bodov s malým dosahom 
musia byť v súlade minimálne 
s požiadavkami smernice 2013/35/EÚ30

a smernice 1999/5/ES s ohľadom na 
hraničné hodnoty vymedzené
v odporúčaní Rady č. 1999/519/ES.31

__________________ __________________
30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 
o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich 
sa vystavenia pracovníkov rizikám 
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel 
(elektromagnetické polia) (20. samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 
smernice 89/391/EHS) a o zrušení 
smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 
29.6.2013, s. 1).

30 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 
o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich 
sa vystavenia pracovníkov rizikám 
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel 
(elektromagnetické polia) (20. samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 
smernice 89/391/EHS) a o zrušení 
smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 
29.6.2013, s. 1).

31 Odporúčanie Rady 1999/519/ES z 12. 
júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej 
verejnosti účinkom elektromagnetických 
polí (0 Hz až 300 GHz), (Ú. v. ES L 1999, 
30.7.1999, s. 59).

31 Odporúčanie Rady 1999/519/ES z 12. 
júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej 
verejnosti účinkom elektromagnetických 
polí (0 Hz až 300 GHz), (Ú. v. ES L 1999, 
30.7.1999, s. 59).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Charakteristiky vymedzené na to, aby sa 
pri zavádzaní, pripojení a prevádzke 
bezdrôtového prístupového bodu s malým 
dosahom mohol využiť odsek 1, sa 
nedotýkajú základných požiadaviek 

Technické charakteristiky vymedzené na 
to, aby sa pri zavádzaní, pripojení 
a prevádzke bezdrôtového prístupového 
bodu s malým dosahom mohol využiť 
odsek 1, sa nedotýkajú základných 
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smernice Európskeho parlamentu a Rady 
1999/5/ES, pokiaľ ide o umiestňovanie 
takýchto produktov na trh.32

požiadaviek smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/5/ES, pokiaľ ide 
o umiestňovanie takýchto produktov na 
trh.32

__________________ __________________
32 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 
o rádiovom zariadení a koncových 
telekomunikačných zariadeniach 
a o vzájomnom uznávaní ich zhody (Ú. v. 
ES L 91, 7.4.1999, s. 10).

32 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 
o rádiovom zariadení a koncových 
telekomunikačných zariadeniach 
a o vzájomnom uznávaní ich zhody (Ú. v. 
ES L 91, 7.4.1999, s. 10).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté ich záväzky 
podľa príslušných medzinárodných dohôd 
vrátane Rádiokomunikačného poriadku 
ITU príslušné vnútroštátne orgány 
zabezpečia, aby bolo využívanie rádiového 
frekvenčného spektra na ich území 
organizované, a najmä prijmú všetky 
opatrenia potrebné na pridelenie alebo 
priradenie rádiového frekvenčného spektra, 
aby sa ktorémukoľvek inému členskému 
štátu nezabránilo umožniť využívanie 
konkrétneho harmonizovaného pásma na 
svojom území v súlade s právnymi 
predpismi Únie.

1. Bez toho, aby boli dotknuté ich záväzky 
podľa príslušných medzinárodných dohôd 
vrátane Rádiokomunikačného poriadku 
ITU príslušné vnútroštátne orgány 
zabezpečia, s ohľadom najmä na zaistenie 
vykonávania článku 12, aby bolo 
využívanie rádiového frekvenčného spektra 
na ich území organizované, a najmä prijmú 
všetky opatrenia potrebné na pridelenie 
alebo priradenie rádiového frekvenčného 
spektra, aby sa ktorémukoľvek inému
členskému štátu nezabránilo umožniť 
využívanie konkrétneho harmonizovaného 
pásma pre širokopásmové bezdrôtové 
komunikácie na svojom území v súlade 
s právnymi predpismi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty navzájom spolupracujú pri 
cezhraničnej koordinácii využívania 
rádiového frekvenčného spektra s cieľom 
zabezpečiť súlad s odsekom 1 a s cieľom 
zabezpečiť, aby sa žiadnemu členskému 
štátu neznemožnil rovnocenný prístup 
k rádiovému frekvenčnému spektru.

2. Aby sa zaručilo bezproblémové 
fungovanie jednotného trhu 
a vykonávanie ustanovení uvedených 
v tomto nariadení, členské štáty navzájom 
spolupracujú pri cezhraničnej koordinácii 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
s cieľom zabezpečiť súlad s odsekom 1 
a s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadnemu 
členskému štátu neznemožnil rovnocenný 
prístup k rádiovému frekvenčnému spektru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ktorýkoľvek dotknutý členský štát môže 
vyzvať skupinu pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra, aby mu poskytla 
svoju podporu a pomohla jemu 
a akémukoľvek inému členskému štátu 
dosahovať súlad s týmto článkom.

Ktorýkoľvek dotknutý členský štát môže 
vyzvať skupinu pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra, aby mu poskytla 
svoju podporu a pomohla jemu 
a akémukoľvek inému členskému štátu 
dosahovať súlad s odsekmi 1 a 2 tohto 
článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
koordinované výstupy spĺňali požiadavku 
rovnocenného prístupu k rádiovému 
spektru pre všetky príslušné členské štáty, 
vyriešiť všetky praktické nezrovnalosti 
medzi jednotlivými koordinovanými 
výstupmi medzi rozličnými členskými 
štátmi alebo zabezpečiť posilnenie 
koordinovaných riešení podľa právnych 
predpisov Únie. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 544
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Kapitola 3 – oddiel 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky produkt virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu

Produkty s vysoko-kvalitným prístupom 
pre poskytovanie služieb celoeurópskej 
obchodnej komunikácie

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 546
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovanie produktu virtuálneho 
prístupu k širokopásmovému pripojeniu 
uložené v súlade s článkami 8 a 12 
smernice 2002/19/ES sa považuje za 
poskytovanie európskeho produktu 
virtuálneho prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu, ak sa dodáva v súlade 
s minimálnymi parametrami uvedenými 
v jednej z ponúk stanovených v prílohe 1 
a spĺňa súčasne tieto základné 
požiadavky:

1. Poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb určení v súlade 
s článkom 16 smernice 2002/21/ES 
(rámcová smernica), ktorí majú značnú 
silu na príslušnom trhu týkajúceho sa 
poskytovania veľkoobchodných 
vysokokvalitných elektronických 
komunikačných služieb, zabezpečia 
uverejnenie veľkoobchodnej referenčnej 
ponuky obsahujúcej aspoň prvky 
stanovené v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 547
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovanie produktu virtuálneho 
prístupu k širokopásmovému pripojeniu 
uložené v súlade s článkami 8 a 12 
smernice 2002/19/ES sa považuje za 
poskytovanie európskeho produktu 
virtuálneho prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu, ak sa dodáva v súlade 
s minimálnymi parametrami uvedenými 
v jednej z ponúk stanovených v prílohe 1 
a spĺňa súčasne tieto základné požiadavky:

1. Ak sa zistí, že podniky majú významný 
podiel na trhu (VPT) na určenom 
relevantnom trhu a ak sú uložené
povinnosti v súlade s článkami 8 a 12 
smernice 2002/19/ES, podniky ponúknu 
veľkoobchodné produkty prístupu 
spĺňajúce aspoň špecifikácie stanovené
v prílohe 1 bez toho, aby bolo dotknuté 
uloženie povinností zabezpečiť fyzický 
prístup a tak, aby súčasne boli splnené 
tieto základné požiadavky:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 548
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) schopnosť byť v ponuke ako 
vysokokvalitný produkt kdekoľvek v Únii,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 549
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) maximálny stupeň interoperability 
siete a služieb a nediskriminačné riadenie 
siete medzi prevádzkovateľmi v súlade 
s topológiou siete,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) schopnosť slúžiť koncovým 
používateľom na základe konkurenčných 
podmienok,

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 551
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) nákladová efektívnosť so zreteľom na 
schopnosť jeho používania v existujúcich 
a novovytvorených sieťach a koexistencie 
s ďalšími prístupovými produktmi, ktoré 
sa môžu poskytovať v rámci tej istej 
sieťovej infraštruktúry,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 552
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) prevádzková efektívnosť, najmä 
pokiaľ ide o obmedzenie, v možnej miere, 
prekážok pri vykonávaní a nákladov na 
zavedenie, ktoré znášajú poskytovatelia 
virtuálneho prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu a záujemcovia o virtuálny 
prístup k širokopásmovému pripojeniu,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa 
ochrany súkromia, osobných údajov, 
bezpečnosti a integrity sietí 
a transparentnosti v súlade s právnymi 
predpismi Únie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 554
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Okrem prípadov, keď sú vzhľadom na 
prevládajúce podmienky hospodárskej 
súťaže na príslušnom veľkoobchodnom 
trhu týkajúce sa obchodného prístupu 
objektívne opodstatnené, sú poplatky za 
prenajaté okruhy s moderným rozhraním 
určené v prílohe 1 časť 3 nákladovo 
orientované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 555
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia sa splnomocňuje prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 32
s cieľom prispôsobovať prílohu I vývoju na 
trhu a technologickému vývoju, aby sa 
naďalej spĺňali základné požiadavky 
vymenované v odseku 1.

2. Komisia sa, splnomocňuje prijímať po 
konzultácii s BEREC vykonávacie akty 
s cieľom prispôsobovať prílohu I vývoju na 
trhu a technologickému vývoju.
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Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 557
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Národný regulačný orgán, ktorý pôvodne 
uložil operátorovi v súlade s článkami 8 
a 12 smernice 2002/19/ES akúkoľvek 
povinnosť poskytovať veľkoobchodný 
prístup k sieti budúcej generácie, posúdi, či 
by bolo vhodné a primerané namiesto tejto 
povinnosti uložiť povinnosť poskytovať 
európsky produkt virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu, ktorý 
poskytuje funkcie prinajmenšom 
ekvivalentné veľkoobchodnému 
prístupovému produktu povinnému 
v súčasnosti.

Národný regulačný orgán, ktorý pôvodne 
uložil operátorovi v súlade s článkami 8 
a 12 smernice 2002/19/ES akúkoľvek 
povinnosť poskytovať veľkoobchodný 
prístup k sieti budúcej generácie, posúdi, či 
by bolo vhodné a primerané namiesto
alebo okrem tejto povinnosti uložiť 
povinnosť poskytovať európsky produkt 
virtuálneho prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu, ktorý poskytuje funkcie 
prinajmenšom ekvivalentné 
veľkoobchodnému prístupovému produktu 
povinnému v súčasnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 558
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Národný regulačný orgán podľa odsekov 1, 
2 alebo 3 posúdi otázku, či je vhodné 
uložiť povinnosť poskytovať európsky 
produkt virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu namiesto 
iného možného veľkoobchodného 
prístupového produktu, pričom zohľadňuje 
záujem o konvergentné regulačné 
podmienky v celej Únii, pokiaľ ide 
o nápravné opatrenia pre veľkoobchodný 
prístup, súčasnú a očakávanú situáciu 
v hospodárskej súťaži založenej na 
infraštruktúre a vývoj trhových podmienok 
smerom k poskytovaniu konkurenčných 
sietí budúcej generácie, súvisiace investície 
operátora určeného ako operátora 
s významným vplyvom na trhu 
a záujemcov o prístup a obdobie 
amortizácie takýchto investícií.

Národný regulačný orgán podľa odsekov 1, 
2 alebo 3 posúdi otázku, či je vhodné 
uložiť povinnosť poskytovať európsky 
produkt virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu namiesto 
iného možného veľkoobchodného 
prístupového produktu, pričom zohľadňuje 
záujem o konvergentné regulačné 
podmienky v celej Únii, pokiaľ ide 
o nápravné opatrenia pre veľkoobchodný 
prístup, súčasnú a očakávanú situáciu 
v hospodárskej súťaži založenej na 
infraštruktúre a vývoj trhových podmienok 
smerom k poskytovaniu konkurenčných 
sietí budúcej generácie, súvisiace investície 
operátora určeného ako operátora 
s významným vplyvom na trhu 
a záujemcov o prístup a obdobie 
amortizácie takýchto investícií. Európsky 
produkt virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu však nemá 
prednosť, keď je k dispozícii fyzicky 
uvoľnený prístup.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 560
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 561
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 562
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Petra Kammerevert
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Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 564
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia týkajúce sa európskych 
prístupových produktov

Opatrenia týkajúce sa produktov 
s vysokokvalitným prístupom pre 
poskytovanie služieb celoeurópskej 
obchodnej komunikácie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 565
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prijme do 1. januára 2016 
vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú 
jednotné technické a metodické pravidlá 
používania európskeho produktu 
virtuálneho prístupu k širokopásmovému 
pripojeniu v zmysle článku 17 a prílohy I 
bodu 1 v súlade s kritériami 
a parametrami, ktoré sa v nich uvádzajú, 
a s cieľom zabezpečiť rovnocennosť 
funkcií takéhoto virtuálneho 
veľkoobchodného prístupového produktu 
k sieťam budúcej generácie s funkciami 

1. Komisia prijme do 1. januára 2016 
vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú 
jednotné zásady vymedzenia a analýzy 
veľkoobchodných trhov pre poskytovanie 
vysokokvalitných elektronických 
komunikácií v súlade s článkom 16 
smernice 2002/21/ES (rámcová 
smernica), ako aj jednotné špecifikácie 
pre nápravné opatrenia, ktoré napĺňajú 
obchodné potreby na trhoch v súlade 
s prílohou I. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
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produktu fyzického uvoľneného prístupu. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2.

uvedeným v článku 33 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 567
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovujú jednotné technické 
a metodické pravidlá používania jedného 
alebo viacerých európskych prístupových 
produktov v zmysle článkov 17 a 19 
a prílohy I bodov 2 a 3 a prílohy II
v súlade s príslušnými kritériami 

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

uvádzajú. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 568
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Kapitola 4 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Harmonizované práva koncových 
používateľov

Práva používateľov na prístup 
k otvorenému internetu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Verejné orgány neobmedzujú slobodu 
koncových používateľov využívať verejné 
elektronické komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby poskytované 
podnikom, ktorý má sídlo v inom členskom 
štáte.

1. Digitálne slobody a cezhraničný obchod 
idú spolu s cieľom vytvárať 
a optimalizovať obchodné možnosti pre 
európske spoločnosti a zaisťovať ochranu 
spotrebiteľov v globálnom digitálnom 
hospodárstve. Verejné orgány 
neobmedzujú slobodu koncových 
používateľov využívať verejné 
elektronické komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby poskytované 
podnikom, ktorý má sídlo v inom členskom 
štáte.

Or. en
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Odôvodnenie

V súlade s neoficiálnym dokumentom o transatlantickom dialógu (TLD) s názvom 
Problematika kybernetickej bezpečnosti a internetu – stanovenie rámca pre transatlantickú 
činnosť.

Pozmeňujúci návrh 570
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Verejné orgány neobmedzujú slobodu
koncových používateľov využívať verejné 
elektronické komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby poskytované 
podnikom, ktorý má sídlo v inom členskom 
štáte.

1. Verejné orgány neobmedzujú právo
koncových používateľov využívať verejné 
elektronické komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby poskytované 
podnikom, ktorý má sídlo v inom členskom 
štáte.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 571
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú žiadne 
diskriminačné požiadavky alebo 
podmienky prístupu alebo využívania na 
koncových používateľov na základe ich 
štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska, 
pokiaľ takéto rozdiely nie sú objektívne 
odôvodnené.

2. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú žiadne 
diskriminačné požiadavky alebo 
podmienky prístupu alebo využívania na 
koncových používateľov na základe ich 
štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska, 
pokiaľ takéto rozdiely nie sú objektívne 
odôvodnené. Zaisťujú neobmedzený 
prístup k otvorenému internetu 
a voľnému toku informácií a súvisiacich 
služieb v súlade s platnými právnymi 
predpismi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú žiadne 
diskriminačné požiadavky alebo 
podmienky prístupu alebo využívania na 
koncových používateľov na základe ich 
štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska, 
pokiaľ takéto rozdiely nie sú objektívne 
odôvodnené.

2. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú žiadne 
diskriminačné požiadavky alebo 
podmienky prístupu alebo využívania na 
koncových používateľov na základe ich 
štátnej príslušnosti alebo členského štátu 
bydliska, pokiaľ takéto rozdiely nie sú 
objektívne odôvodnené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 573
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ to nie je objektívne odôvodnené, 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú tarify 
pre komunikácie v Únii končiace v inom 
členskom štáte, ktoré sú:

vypúšťa sa

a) v prípade pevných komunikácií vyššie 
ako tarify pre domáce diaľkové 
komunikácie,
b) v prípade mobilných komunikácií 
vyššie ako eurotarify pre regulované 
hlasové a SMS roamingové komunikácie 
stanovené v nariadení (ES) č. 531/2012.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 574
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ to nie je objektívne odôvodnené, 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú tarify 
pre komunikácie v Únii končiace v inom 
členskom štáte, ktoré sú:

vypúšťa sa

a) v prípade pevných komunikácií vyššie 
ako tarify pre domáce diaľkové 
komunikácie,
b) v prípade mobilných komunikácií 
vyššie ako eurotarify pre regulované 
hlasové a SMS roamingové komunikácie 
stanovené v nariadení (ES) č. 531/2012.

Or. en

Odôvodnenie

Trh s medzinárodnými hovormi je deregulovaný od roku 2007, keďže už vtedy bol považovaný 
za konkurencieschopný. Odvtedy sa konkurencieschopnosť tohto trhu ešte zvýšila vďaka 
minútovým balíkom, paušálom a alternatívnym ponukám prevádzkovateľov mobilných 
virtuálnych sietí doplneným službami prenosu hlasu cez IP, ako je Skype, čo umožnilo 
dokonca bezplatné hovory po celom svete. Preto nezostáva veľa dôvodov na reguláciu tohto 
trhu.

Pozmeňujúci návrh 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ to nie je objektívne odôvodnené, 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti neuplatňujú tarify pre 
komunikácie v Únii končiace v inom 

3. Pokiaľ to nie je objektívne odôvodnené, 
od 1. júla 2016 poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
neuplatňujú tarify pre komunikácie v Únii 
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členskom štáte, ktoré sú: končiace v inom členskom štáte, ktoré sú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade mobilných komunikácií vyššie 
ako eurotarify pre regulované hlasové 
a SMS roamingové komunikácie 
stanovené v nariadení (ES) č. 531/2012.

b) v prípade mobilných komunikácií vyššie 
ako mobilné komunikačné služby na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Fakturácia sa vykoná v mene 
členského štátu koncového používateľa aj 
v eurách z dôvodu transparentnosti 
a ľahšieho porovnania taríf.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 578
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a
Do 31. decembra 2014 BEREC prijme 
jednotnú hodnotu pre všetky sadzby 
prepojovacích poplatkov v pevných 
a mobilných telefónnych sieťach v súlade 
s odporúčaním C(2009) 3359 v konečnom 
znení z 7. mája 2009 o regulačnom 
zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami 
v pevných a mobilných telefónnych 
sieťach v EÚ.
Do 30. júna 2015 všetky vnútroštátne 
regulačné orgány zaistia, aby 
prevádzkovatelia nimi určení ako majúci 
značnú silu na trhu týkajúcom sa 
veľkoobchodného prepojovania hlasových 
volaní v individuálnych verejných 
telefónnych sieťach podľa výsledku 
analýzy vykonanej v súlade so smernicou 
2009/140/ES vyberali prepojovacie 
poplatky, ktoré určil BEREC podľa tohto 
odseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sloboda poskytovať a využívať prístup k 
otvorenému internetu a primerané 
riadenie prevádzky

Otvorený prístup na internet, 
špecializované služby a primerané 
odôvodnené riadenie prenosu dát.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 580
Sabine Verheyen, Doris Pack
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Návrh nariadenia
Článok 23 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sloboda poskytovať a využívať prístup
k otvorenému internetu a primerané 
riadenie prevádzky

Prístup k otvorenému internetu, 
špecializované služby a primerané riadenie 
prevádzky

Or. en

Pozmeňujúci návrh 581
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia majú slobodný 
prístup k informáciám a obsahu a môžu 
slobodne šíriť informácie a obsah, 
prevádzkovať aplikácie a využívať služby 
podľa vlastného výberu bez ohľadu na ich 
pôvod alebo miesto určenia
prostredníctvom služby prístupu na 
internet.

Poskytovatelia služieb prístupu na 
internet nesmú obmedzovať ani brániť 
používaniu akéhokoľvek koncového 
zariadenia koncovým používateľom na 
prístup k informáciám alebo obsahu 
prostredníctvom ich služby prístupu na 
internet. Týmto nie sú dotknuté práva 
členských štátov udeliť individuálne 
práva na používanie v zmysle článku 5 
smernice 2002/20/ES.
Poskytovatelia elektronickej komunikácie 
pre verejnosť zaistia, aby koncoví 
používatelia mohli používať akúkoľvek 
aplikáciu využívajúcu funkciu 
elektronickej komunikácie cez internet 
bez akejkoľvek formy obmedzenia, čo sa 
týka vymieňaného obsahu, s výnimkou 
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opatrení na účely primeraného riadenia 
prevádzky alebo pri vykonávaní súdneho 
príkazu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 582
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Podľa čl. 2. ods. 14 sa poskytuje 
otvorený prístup na internet, aby mali 
koncoví používatelia otvorený prístup 
k akýmkoľvek informáciám a obsahu 
podľa vlastného výberu a mohli slobodne 
šíriť a využívať aplikácie, služby 
a koncové zariadenia podľa vlastného 
výberu, nezávisle na tom, aký je zdroj 
alebo cieľ týchto informácií, obsahov, 
aplikácií alebo služieb.

Prevádzkovateľ prístupovej siete má 
všeobecnú povinnosť doručovania podľa 
zásady maximálneho úsilia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 583
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koncoví používatelia majú slobodný
prístup k informáciám a obsahu a môžu 
slobodne šíriť informácie a obsah, 
prevádzkovať aplikácie a využívať služby 
podľa vlastného výberu prostredníctvom 

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

S cieľom zaručenia slobodného výberu 
používateľa poskytovatelia internetových 
služieb nesmú diskriminovať, 
obmedzovať ani zasahovať do prenosu 
pohybu na internete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 584
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Používatelia majú právo na prístup 
k informáciám a obsahu a právo šíriť 
informácie a obsah, prevádzkovať
a poskytovať aplikácie a služby a využívať 
zariadenia podľa vlastného výberu 
prostredníctvom prístupu na internet.

Poskytovatelia internetových služieb 
nesmú diskriminovať, obmedzovať ani 
zasahovať do prenosu pohybu na 
internete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Koncoví používatelia majú slobodný 
prístup k informáciám a obsahu a môžu 
slobodne šíriť informácie a obsah, 
prevádzkovať aplikácie a využívať služby 

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

a zariadenia podľa vlastného výberu bez 
ohľadu na ich pôvod alebo miesto určenia
prostredníctvom služby prístupu na 
internet.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia majú slobodný 
prístup k informáciám a obsahu pri použití 
zariadenia podľa vlastného výberu
a môžu slobodne šíriť informácie a obsah, 
prevádzkovať aplikácie a využívať služby 
podľa vlastného výberu bez ohľadu na ich 
pôvod alebo miesto určenia 
prostredníctvom služby prístupu na 
internet.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia majú právo na
prístup k informáciám a obsahu a právo
šíriť informácie a obsah, prevádzkovať 
aplikácie a využívať služby alebo
zariadenia podľa vlastného výberu 
prostredníctvom služby prístupu na internet
v súlade so zásadou neutrality siete.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 588
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 589
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Prínos tohto ustanovenia nie je jasný. Používatelia samozrejme slobodne uzatvárajú zmluvy. 
Okrem toho otázka, či sa v týchto zmluvách uvádzajú objemy dát, rýchlosti prenosu alebo 
napr. charakteristiky kvality služby je úplne vecou ponuky a dopytu a nevyžaduje žiadnu 
reguláciu.
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Pozmeňujúci návrh 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia slobodne uzatvárajú
zmluvy o objeme a rýchlosti dát 
s poskytovateľmi služieb prístupu na 
internet. Poskytovatelia služieb prístupu 
na internet uvádzajú v reklamách 
minimálny zaručený objem dát a rýchlosť, 
ktorú môžu poskytnúť, nie maximálnu 
rýchlosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 591
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia slobodne uzatvárajú 
zmluvy o objeme a rýchlosti dát 
s poskytovateľmi služieb prístupu na 
internet.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 592
Teresa Riera Madurell
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia slobodne uzatvárajú 
zmluvy o objeme a rýchlosti dát 
s poskytovateľmi služieb prístupu na 
internet. Používatelia sú vždy o takýchto 
zmluvách informovaní vopred a vyjadrujú 
výslovný súhlas s ich uzatvorením. 
Koncoví používatelia v súlade
s akýmikoľvek takýmito dohodami 
slobodne využívajú akékoľvek ponuky 
poskytovateľov internetového obsahu 
a internetových aplikácií a služieb.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

S náležitým zohľadnením zásady 
neutrality siete koncoví používatelia 
slobodne uzatvárajú zmluvy o objeme 
a rýchlosti dát s poskytovateľmi služieb 
prístupu na internet za predpokladu, že 
slobodne a výslovne poskytnú svoj 
informovaný súhlas a slobodne využívajú 
akékoľvek ponuky poskytovateľov 
internetového obsahu a internetových 
aplikácií a služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 594
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Za predpokladu, že slobodne poskytnú 
svoj výslovný, konkrétny a informovaný 
súhlas, koncoví používatelia slobodne 
uzatvárajú zmluvy o objeme a rýchlosti dát 
s poskytovateľmi služieb prístupu na 
internet a slobodne využívajú akékoľvek 
ponuky poskytovateľov internetového 
obsahu a internetových aplikácií a služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 595
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Za predpokladu, že slobodne poskytnú 
svoj výslovný, konkrétny a informovaný 
súhlas, koncoví používatelia slobodne 
uzatvárajú zmluvy o objeme a rýchlosti dát 
s poskytovateľmi služieb prístupu na 
internet a slobodne využívajú akékoľvek 
ponuky poskytovateľov internetového 
obsahu a internetových aplikácií a služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 596
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

zmluvy o objeme a rýchlosti dát 
a o všeobecnej výkonnostnej úrovni 
s poskytovateľmi služieb prístupu na 
internet a v súlade s akýmikoľvek takýmito 
dohodami slobodne využívajú akékoľvek 
ponuky poskytovateľov internetového 
obsahu a internetových aplikácií a služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 597
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 598
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri dohodách týkajúcich sa objemu 
a rýchlosti dát nie je dovolené od objemu 
spotreby odpočítať určité obsahy, služby 
alebo aplikácie, alebo po spotrebovaní 
dohodnutého objemu dát obmedziť ich 
spomaľovanie.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 599
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytovateľ nesmie žiadnym 
spôsobom obmedziť prístup ku 
komunikačným sieťam, obsahom, 
aplikáciám alebo službám, ktoré vyplývajú 
z toho, že koncový používateľ používa 
koncový prístroj, ktorý poskytovateľ 
neposkytol alebo neodporučil.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 600
Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia služieb elektronických 
komunikácií alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb môžu okrem služieb 
prístupu na internet ponúkať 
špecializované služby so zvýšenou kvalitou 
služby za predpokladu, že takéto ponuky 
nebudú v rozpore so službami prístupu na 
internet alebo ich vykonávaním, 
dostupnosťou či kvalitou.
Odber špecializovaných služieb zo strany 
koncových používateľov a poskytovateľov 
aplikácií a obchodných služieb by tak mal 
stáť na dobrovoľnom 
a nediskriminačnom základe.

Or. en
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Odôvodnenie

So zreteľom na záver orgánu BEREC, že vždy, keď je to možné, by mala mať prednosť 
kontrola zo strany používateľa, je dôležité v nariadení jasne uviesť, že koncoví používatelia 
a poskytovatelia aplikácií a obchodných služieb nemajú byť vystavení suboptimálnym 
podmienkam a kvalite prístupu na internet do takej miery, že by boli nútení súhlasiť so 
zmluvou o špecializovaných službách. Odber špecializovaných služieb by tak mal byť 
absolútne dobrovoľný.

Pozmeňujúci návrh 601
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia elektronickej komunikácie
alebo poskytovatelia obsahu a služieb 
môžu obmedzenému okruhu používateľov 
s kontrolovaným prístupom ponúknuť 
špecializované služby v súvislosti 
s uzavretou elektronickou komunikačnou 
sieťou. So špecializovanými službami sa 
nesmie obchodovať ako s náhradou za 
internet a nesmú sa takým spôsobom 
využívať alebo mať rovnakú funkciu ako 
obsahy, aplikácie alebo služby otvoreného 
internetu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 602
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koncoví používatelia takisto slobodne 
uzatvárajú zmluvy s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 

Poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti a poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb slobodne poskytujú 
koncovým používateľom špecializované 
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a služieb týkajúce sa poskytovania 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby.

služby so zvýšenou kvalitou služby, 
ktorých poskytovanie nesmie opakovane 
alebo sústavne zhoršovať celkovú kvalitu 
služieb prístupu na internet. Vnútroštátne 
regulačné orgány zaistia, aby koncoví 
používatelia mali slobodný prístup k týmto 
špecializovaným službám.

Or. en

Odôvodnenie

Prepracovanie návrhu logickým zoradením jeho prvkov, t.j. najprv poskytovatelia slobodne 
poskytujú špecializované služby a ak to tak je, používatelia ich môžu slobodne využívať. Opäť 
nie je v popredí skutočnosť, že používatelia môžu slobodne využívať tieto služby – tomu by tak 
bolo aj bez tohto ustanovenia. Je však dôležité zdôrazniť, že tieto práva by mali presadzovať 
regulačné orgány.

Pozmeňujúci návrh 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia takisto slobodne 
uzatvárajú zmluvy s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 
a služieb týkajúce sa poskytovania 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby. V prípade uzatvorenia 
takýchto zmlúv s poskytovateľom služieb 
prístupu na internet príslušný
poskytovateľ zaistí, že zvýšená kvalita 
služby nezníži výkonnosť, cenovú 
dostupnosť ani kvalitu služieb prístupu na 
internet v súlade so zásadou neutrality 
siete.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Poskytovatelia elektronickej komunikácie 
koncovému používateľovi nesmú 
diskriminovať na základe obsahu, služieb 
alebo aplikácií z iných zdrojov, ktoré 
konkurujú ich vlastným špecializovaným 
službám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 605
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia takisto slobodne 
uzatvárajú zmluvy s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 
a služieb týkajúce sa poskytovania 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby, pokiaľ to neohrozuje 
celkovú kvalitu prístupu na internet, 
s výnimkou núdzových situácií alebo 
náležite opodstatnenej potreby.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 606
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia majú takisto slobodu 
prístupu k špecializovaným službám so 
zvýšenou kvalitou služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 607
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Používatelia majú takisto právo uzatvárať
zmluvy s poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti alebo 
poskytovateľmi obsahu, aplikácií a služieb 
týkajúce sa poskytovania špecializovaných 
služieb so zvýšenou kvalitou služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Angelika Niebler
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 609
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade predchádzajúcich ustanovení nie je jasný prínos prvej vety, keďže 
poskytovatelia môžu aj bez neho slobodne uzatvárať dohody o špecializovaných službách. 
Dôležitý prvok týkajúci sa nenarušenia všeobecných služieb prístupu na internet bol zahrnutý 
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do pozmeňujúceho návrhu k predchádzajúcemu odseku.

Pozmeňujúci návrh 610
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

S cieľom umožniť poskytovanie 
špecializovaných služieb koncovým 
používateľom, poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody 
s cieľom prenášať súvisiace objemy dát 
alebo zabezpečovať prevádzku ako 
špecializované služby s vymedzenou 
kvalitou služby alebo určenou kapacitou. 
Poskytovatelia elektronickej komunikácie 
prijmú potrebné opatrenia, aby zaistili, že 
účinok poskytnutia takýchto 
špecializovaných služieb prostredníctvom 
ich siete je vždy transparentný 
a nezhoršuje celkovú kvalitu služieb 
prístupu na internet z hľadiska výkonu, 
dostupnosti a cenovej prístupnosti. Pritom 
by mali zachovať dostatočnú kapacitu 
a kvalitu služieb prístupu na internet na 
zabezpečenie rýchlostí pripojenia na 
internet ponúkaných koncovým 
používateľom v reklamách bez 
preťaženosti.
Aby mohli vnútroštátne regulačné orgány 
posúdiť možnosť potenciálneho zhoršenia 
kvality, poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti na požiadanie 
sprístupnia presné informácie 
vysvetľujúce, ako sa prideľujú kapacity 
na tieto dva typy služieb, a v prípade 
potreby odôvodnia opatrenia zavedené na 
predchádzanie zhoršenia kvality služieb 
prístupu na internet vplyvom 
špecializovaných služieb.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 611
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak sa uzatvárajú s poskytovateľmi 
prístupu na internet takéto dohody, musí 
poskytovateľ zabezpečiť, aby vyššia 
kvalita služieb nemala negatívny vplyv na 
celkovú kvalitu služieb prístupu 
k internetu. Poskytovatelia 
špecializovaných služieb, ktorí sú zároveň 
aj poskytovateľmi prístupu k internetu
nesmú diskriminovať poskytovateľov, 
ktorí sú odkázaní na dopravné služby 
prevádzkovateľa siete a ich povinnosťou 
je za dopravu predložiť transparentné 
vyúčtovanie za primerané ceny. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 612
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom umožniť poskytovanie 
špecializovaných služieb koncovým 
používateľom, poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody s 
cieľom prenášať súvisiace objemy dát 
alebo zabezpečovať prevádzku ako 
špecializované služby s vymedzenou 

Poskytovanie špecializovaných služieb sa 
nesmie negatívnym spôsobom odraziť na 
kvalite služieb prístupu k internetu. Okrem 
toho nesmú mať negatívny vplyv ani na 
všeobecne uznávané technické štandardy 
a ich ďalší rozvoj. Špecializované služby 
sú prípustné iba ak existuje 
preukázateľný technický a vecný dôvod 
pre ich potrebu, ktorý presahuje vlastný 
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kvalitou služby alebo určenou kapacitou. 
Poskytovanie takýchto špecializovaných 
služieb nesmie opakovane alebo sústavne 
zhoršovať celkovú kvalitu služieb prístupu 
k internetu.

hospodársky záujem, aby bolo možné 
ponúknuť kritické aplikácie v reálnom 
čase alebo aplikácie, ktoré si vyžadujú 
zvláštne zabezpečenie v mimoriadnej 
kvalite.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 613
Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia služieb elektronickej 
komunikácie alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb môžu koncovým 
používateľom ponúkať špecializované 
služby, pokiaľ ich ponúkajú nad rámec 
služieb otvoreného prístupu na internet na 
úrovni kvality, ktorá zodpovedá 
technickému pokroku, a pokiaľ nimi 
nezhoršujú celkovú výkonnosť, cenovú 
dostupnosť alebo kvalitu služieb 
otvoreného prístupu na internet. 
Špecializované služby sa ponúkajú len 
v prípade, ak je kapacita siete dostatočná 
na ich poskytovanie nad rámec 
otvoreného prístupu na internet. Odber 
obchodných ponúk na podporu 
spravovaných služieb zo strany koncových 
používateľov a zo strany poskytovateľov 
obsahu a aplikácií by mal stáť na 
dobrovoľnom a nediskriminačnom 
základe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 614
Giles Chichester
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia služieb elektronických 
komunikácií alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb môžu ponúkať 
špecializované služby za predpokladu, že 
takéto ponuky budú nad rámec služieb 
prístupu na internet a nebudú zásadne 
zhoršovať ich cenovú dostupnosť ani 
kvalitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

S cieľom umožniť poskytovanie 
špecializovaných služieb koncovým 
používateľom, poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody 
s cieľom prenášať súvisiace objemy dát 
alebo zabezpečovať prevádzku
v uzatvorených elektronických 
komunikačných sieťach ako 
špecializované služby s vymedzenou 
kvalitou služby alebo určenou kapacitou, 
ktoré nie sú funkčne totožné so službami 
dostupnými v rámci verejných služieb 
prístupu na internet. Poskytovanie 
takýchto špecializovaných služieb nesmie 
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zhoršovať kvalitu služieb prístupu na 
internet. Ak sa kapacita siete delí medzi 
služby prístupu na internet 
a špecializované služby, poskytovateľ 
týchto služieb uverejní jasné 
a jednoznačné kritériá, na základe 
ktorých sa kapacita siete delí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 616
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

S cieľom umožniť poskytovanie 
špecializovaných služieb koncovým 
používateľom, poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody 
s cieľom prenášať súvisiace objemy dát 
alebo zabezpečovať prevádzku ako 
špecializované služby s vymedzenou 
kvalitou služby alebo určenou kapacitou. 
Poskytovanie takýchto špecializovaných 
služieb nesmie opakovane alebo sústavne 
zhoršovať celkovú kvalitu služieb prístupu 
na internet. Odber obchodných ponúk 
špecializovaných služieb zo strany 
koncových používateľov a zo strany 
poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb 
by mal stáť na dobrovoľnom 
a nediskriminačnom základe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 617
Amelia Andersdotter
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 618
Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 619
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 620
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



AM\1013978SK.doc 81/220 PE526.176v01-00

SK

služieb nesmie opakovane alebo sústavne 
zhoršovať celkovú kvalitu služieb prístupu 
na internet.

služieb nesmie zhoršovať kvalitu služieb 
prístupu na internet.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 621
Petra Kammerevert

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia prístupovej siete, ktorí 
zároveň ponúkajú alebo predávajú 
špecializované služby majú podľa čl. 2 
ods. 14 povinnosť ponúkať otvorenú 
službu prístupu k internetu. Nesmú 
diskriminovať iných poskytovateľov 
obsahu, ktorí sú odkázaní na dopravné 
služby prevádzkovateľa siete a ich 
povinnosťou je za dopravu predložiť 
transparentné vyúčtovanie za primerané 
ceny.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 622
Giles Chichester

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aby vnútroštátne orgány mohli posúdiť 
takéto potenciálne výrazné zhoršenie 
kvality, poskytovatelia služieb 
elektronickej komunikácie 
a poskytovatelia obsahu, aplikácií 
a služieb na požiadanie poskytnú 
vnútroštátnym orgánom presné 
informácie o kapacitách pridelených na 
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tieto dva typy služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 623
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Vertikálne integrovaní poskytovatelia 
elektronických komunikácií pre verejnosť 
žiadnym spôsobom nediskriminujú na 
základe prenosov od poskytovateľov 
obsahu, aplikácií alebo služieb, ktorí 
ponúkajú obsah, služby alebo aplikácie 
konkurujúce ich vlastným službám alebo 
službám poskytovaným v rámci ich 
výhradných zmlúv;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 624
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tento článok sa nedotýka právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov týkajúcich sa 
zákonnosti prenášaných informácií, 
obsahu, aplikácií alebo služieb.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tento článok sa nedotýka právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov týkajúcich sa 
zákonnosti prenášaných informácií, 
obsahu, aplikácií alebo služieb.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spolu s vykonávaním legislatívneho ustanovenia ako základu pre riadenie prevádzky by toto 
ustanovenie umožnilo diskrimináciu, znehodnocovanie alebo blokovanie akéhokoľvek obsahu, 
ktorý by sa považoval za nezákonný v zmysle právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov. Takéto opatrenia by mohli neprimerane ovplyvniť práva koncových 
používateľov na dôvernosť komunikácie, ochranu súkromia a ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 626
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tento článok sa nedotýka právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov týkajúcich sa 
zákonnosti prenášaných informácií, 
obsahu, aplikácií alebo služieb.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 627
Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Koncovým používateľom, ako aj 
poskytovateľom obsahu, aplikácií 
a služieb vrátane mediálnych 
a kultúrnych odvetví a štátnej správy na 
všetkých úrovniach sa poskytujú úplné 
informácie v súlade s článkom 20 ods. 2,
článkom 21 ods. 3 a článkom 21a smernice 
2002/22/ES vrátane informácií 
o akýchkoľvek primeraných uplatnených 
opatreniach na riadenie prevádzky, ktoré 
by mohli ovplyvniť prístup 
k informáciám, obsahu, aplikáciám 
a službám podľa odsekov 1 a 2 a ich 
šírenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 628
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 629
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Poskytovatelia služieb prístupu na 
internet nesmú obmedzovať slobody 
stanovené v odseku 1 diskrimináciou, 
obmedzovaním alebo iným zasahovaním 
do prenosu pohybu na internete, 
s výnimkou prípadov, keď je potrebné 
uplatniť primerané opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky alebo vykonávania 
súdneho príkazu. Opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky sa považujú za 
primerané, keď sú nasadené s cieľom 
efektívneho riadenia prevádzky v sieti na 
zachovanie integrity a zabezpečenia siete 
a na efektívnejšie riadenie prevádzky 
v sieti v preukázaných prípadoch kritickej 
momentálnej preťaženosti, pokiaľ sa 
s rovnocennými typmi prevádzky 
zaobchádza rovnako. Tieto opatrenia by 
mali byť preukázateľne v súlade so 
všeobecnými kritériami významu, 
proporcionality, efektívnosti, 
nediskriminácie medzi stranami 
a transparentnosti a v súlade 
s existujúcimi právnymi predpismi 
vrátane predpisov o ochrane súkromia 
a osobných údajov.
Primerané riadenie prevádzky je spojené 
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú 
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bolo možné riešiť nenáležité uprednostňovanie vlastného a pridruženého internetového 
obsahu, aplikácií a služieb poskytovateľa internetových služieb, je dôležité opísať rôzne 
spôsoby, ako je možné pri prístupe a používaní internetového obsahu, aplikácií a služieb 
diskriminovať (a aké riziko diskriminácie existuje) nad rámec blokovania a znehodnocovania. 
Pokiaľ ide o primerané riadenie prevádzky, aj keď zrejme nie je možné aj s ohľadom na 
budúcnosť jednotlivo uviesť všetky možné prípady, je napriek tomu potrebné, aby všetky 
zainteresované strany mali veľmi jasný prehľad o tom, čo sa považuje za primerané riadenie 
prevádzky. Predložený pozmeňujúci návrh čerpá túto definíciu z osvedčených regulačných 
postupov, najmä od francúzskeho regulačného orgánu ARCEP. Zdôrazňuje sa aj odkaz na 
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potrebu, aby sa pri riadení prevádzky rešpektovali slobody a povinnosti v zmysle právnych 
predpisov o ochrane súkromia a osobných údajov v súlade s viacerými stanoviskami 
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) a iných subjektov k tejto téme.

Pozmeňujúci návrh 630
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Poskytovatelia služieb prístupu na 
internet vyslovene nesmú obmedzovať 
práva stanovené v odseku 1:

a) mazaním, blokovaním, spomaľovaním, 
znehodnocovaním alebo diskrimináciou 
pokiaľ ide o špecifický obsah, aplikácie,
služby alebo koncové prístroje alebo ich 
špecifické triedy,

b) uprednostňovaním určitých obsahov, 
aplikácií, služieb alebo koncových 
prístrojov alebo ich špecifických tried 
alebo
c) mimoriadnymi dohodami o cenách 
s koncovými používateľmi, ktoré vrhajú 
z hospodárskeho hľadiska horšie svetlo 
na určité obsahy, aplikácie, služby alebo 
koncové prístroje alebo ich špecifické 
triedy,
s výnimkou prípadov keď je potrebné 
uplatniť odôvodnené a primerané opatrenia 
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týkajúce sa riadenia prenosu dát. Tieto
opatrenia musia byť transparentné, 
nediskriminačné, primerané a nevyhnutné 
na:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 631
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia služieb prístupu na internet 
nesmú v rámci limitov akýchkoľvek 
zmluvne dohodnutých objemov dát alebo 
rýchlostí služieb prístupu na internet 
obmedzovať slobody stanovené v odseku 1 
obmedzovaním alebo akýmkoľvek iným 
znevýhodňovaním internetového prenosu, 
ako je napr. blokovanie, spomaľovanie, 
znehodnocovanie alebo diskriminácia, 
s výnimkou prípadov, keď je potrebné 
uplatniť primerané opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky. Primerané opatrenia 
týkajúce sa riadenia prevádzky by sa 
nemali uplatňovať spôsobom, ktorý je 
zacielený na obsahy alebo aplikácie 
konkrétnych poskytovateľov alebo ich 
zatieňuje. Primerané opatrenia týkajúce 
sa riadenia prevádzky musia byť 
transparentné, nediskriminačné 
a primerané a okrem iného zahŕňajú 
spracovanie údajov, na:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia služieb prístupu na internet 
nesmú obmedzovať slobody stanovené 
v odseku 1 blokovaním, spomaľovaním, 
znehodnocovaním alebo diskrimináciou
ani obmedzovaním špecifického obsahu, 
aplikácií alebo služieb či ich špecifických 
tried, s výnimkou prípadov, keď je 
potrebné uplatniť primerané opatrenia 
týkajúce sa riadenia prevádzky alebo 
vykonávania súdneho príkazu. Opatrenia 
týkajúce sa riadenia prevádzky sa považujú 
za primerané, keď sú nasadené s cieľom 
efektívneho riadenia prevádzky v sieti na 
zachovanie integrity a zabezpečenia siete 
a na efektívnejšie riadenie prevádzky 
v sieti v preukázaných prípadoch kritickej 
momentálnej preťaženosti, pokiaľ sa 
s rovnocennými typmi prevádzky 
zaobchádza rovnako. Tieto opatrenia
musia byť transparentné, nediskriminačné
a primerané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia služieb prístupu na internet 
nesmú v rámci limitov akýchkoľvek 
zmluvne dohodnutých objemov dát alebo 
rýchlostí služieb prístupu na internet
obmedzovať slobody stanovené v odseku 1 
blokovaním, spomaľovaním, 
znehodnocovaním alebo diskrimináciou, 
pokiaľ ide o špecifický obsah, aplikácie 
alebo služby alebo ich špecifické triedy,
s výnimkou prípadov, keď je potrebné 
uplatniť primerané opatrenia týkajúce sa 

Poskytovatelia služieb prístupu na internet 
zaobchádzajú so všetkým pohybom na 
internete v súlade so zásadou neutrality 
siete s výnimkou prípadov, keď je potrebné 
uplatniť primerané opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky. Primerané opatrenia 
týkajúce sa riadenia prevádzky musia 
podliehať jasným, zrozumiteľným 
a prístupným nápravným mechanizmom 
a byť transparentné, nediskriminačné, 
primerané a nevyhnutné na:
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riadenia prevádzky. Primerané opatrenia 
týkajúce sa riadenia prevádzky musia byť 
transparentné, nediskriminačné, primerané 
a nevyhnutné na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 634
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Tieto opatrenia by mali byť 
preukázateľne v súlade so všeobecnými 
kritériami významu, proporcionality, 
efektívnosti, nediskriminácie medzi 
stranami a transparentnosti a v súlade 
s existujúcimi právnymi predpismi 
vrátane predpisov o ochrane súkromia 
a osobných údajov.
Primerané opatrenia týkajúce sa riadenia 
prevádzky musia byť transparentné, 
nediskriminačné, primerané a nevyhnutné 
na:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 635
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia služieb prístupu na internet 
nesmú blokovať, spomaľovať ani 
diskriminovať, pokiaľ ide o špecifický 
obsah, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou prípadov, 
keď je potrebné uplatniť primerané 
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky.
Primerané opatrenia týkajúce sa riadenia 
prevádzky musia byť transparentné, 
nediskriminačné, primerané a nevyhnutné 
na:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 636
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia služieb prístupu na internet 
nesmú v rámci limitov akýchkoľvek 
zmluvne dohodnutých objemov dát alebo 
rýchlostí služieb prístupu na internet 
obmedzovať slobody stanovené v odseku 1 
blokovaním, spomaľovaním, 
znehodnocovaním alebo diskrimináciou, 
pokiaľ ide o špecifický obsah, aplikácie 
alebo služby alebo ich špecifické triedy, 
s výnimkou prípadov, keď je potrebné 

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

keď je potrebné uplatniť primerané 
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky.
Navyše, opatrenia na riadenie prevádzky 
nesmú byť uplatňované takým spôsobom, 
aby diskriminovali služby konkurujúce 
tým, ktoré ponúka poskytovateľ služieb 
prístupu na internet.
Primerané opatrenia týkajúce sa riadenia 
prevádzky musia byť transparentné, 
nediskriminačné, primerané

Or. en

Pozmeňujúci návrh 637
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia služieb prístupu na internet 
nesmú v rámci limitov akýchkoľvek 
zmluvne dohodnutých objemov dát alebo 
rýchlostí služieb prístupu na internet 
obmedzovať slobody stanovené v odseku 1 
blokovaním, spomaľovaním, 
znehodnocovaním alebo diskrimináciou, 
pokiaľ ide o špecifický obsah, aplikácie 
alebo služby alebo ich špecifické triedy,
s výnimkou prípadov, keď je potrebné 
uplatniť primerané opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky. Opatrenia na riadenie 
prevádzky nesmú byť uplatňované takým 
spôsobom, aby diskriminovali služby 
konkurujúce tým, ktoré ponúka 
poskytovateľ služieb prístupu na internet.
Primerané opatrenia týkajúce sa riadenia 
prevádzky musia byť transparentné, 
nediskriminačné, primerané a nevyhnutné 
na:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 638
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia služieb prístupu na internet 
nesmú obmedzovať práva stanovené 
v odseku 1 blokovaním, spomaľovaním, 
znehodnocovaním, zmenou alebo 
diskrimináciou, pokiaľ ide o špecifický 
obsah, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou určitých 
výnimočných prípadov, keď je potrebné 
uplatniť primerané opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky. Primerané opatrenia 
týkajúce sa riadenia prevádzky musia byť 
transparentné, nediskriminačné a striktne 
primerané a nevyhnutné na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 639
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia služieb prístupu na internet 
nesmú obmedzovať práva stanovené 
v odseku 1 blokovaním, spomaľovaním, 
znehodnocovaním alebo diskrimináciou, 
pokiaľ ide o špecifický obsah, aplikácie 
alebo služby alebo ich špecifické triedy, 
s výnimkou prípadov, keď je potrebné 
uplatniť primerané opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky. Primerané opatrenia 
týkajúce sa riadenia prevádzky musia byť 
transparentné, nediskriminačné, primerané 
a nevyhnutné na:
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týkajúce sa riadenia prevádzky musia byť 
transparentné, nediskriminačné, primerané 
a nevyhnutné na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 640
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia služieb prístupu na internet 
nesmú v rámci limitov akýchkoľvek 

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

zmluvne dohodnutých objemov dát, 
rýchlostí alebo všeobecných charakteristík 
kvality služieb prístupu na internet 
obmedzovať slobody stanovené v odseku 1 
diskrimináciou, pokiaľ ide o špecifický 
obsah, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou prípadov, 
keď je potrebné uplatniť primerané 
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky. 
Primerané opatrenia týkajúce sa riadenia 
prevádzky musia byť transparentné, 
nediskriminačné, primerané a nevyhnutné
najmä na:

Or. en

Odôvodnenie

Zjednodušenie znenia a otvorenie zoznamu dôvodov na riadenie prevádzky. Nie je možné 
predpovedať, či v budúcnosti nevznikne potreba riadenia prevádzky aj v iných situáciách. 
Keďže v nariadení je zakomponovaných viacero vrstiev ochranných opatrení, čo sa týka 
riadenia prevádzky, otvorenie tohto zoznamu pre ďalšie potenciálne možnosti zrejme 
neposkytne priestor na zneužívanie.

Pozmeňujúci návrh 642
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 643
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – bod a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na nový článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodnú časť.
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Pozmeňujúci návrh 646
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) vykonávanie súdneho príkazu,

Or. en

Odôvodnenie

Opatrenie týkajúce sa riadenia prevádzky nemôže viesť k právnej zodpovednosti 
poskytovateľa elektronickej komunikácie, ktorý nie je kvalifikovaný ani oprávnený na 
vykonávanie právnych ustanovení ani na predchádzanie alebo zabránenie vážnym zločinom. 
Aby bol zaručený právny štát, tieto úkony musí vykonávať sudca.

Pozmeňujúci návrh 647
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) vykonávanie súdneho príkazu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 648
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) vykonávanie právneho ustanovenia 
alebo súdneho príkazu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 649
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) vykonávanie právneho ustanovenia 
alebo súdneho príkazu,

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zdôrazniť, že na uplatnenie akéhokoľvek takéhoto opatrenia je vždy potrebný 
právny základ alebo súdny príkaz.

Pozmeňujúci návrh 650
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete, 
služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a koncových zariadení 
koncových používateľov,

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 651
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete, 
služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a koncových zariadení 
koncových používateľov,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete, 
služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a koncových zariadení 
koncových používateľov,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na nový článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodnú časť.

Pozmeňujúci návrh 653
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete, b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete 
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služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a koncových zariadení 
koncových používateľov,

európskeho prevádzkovateľa 
elektronických komunikácií, služieb 
poskytovaných prostredníctvom tejto siete 
a koncových zariadení koncových 
používateľov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 654
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – bod b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete, 
služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a koncových zariadení 
koncových používateľov,

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 655
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 656
Edit Herczog
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 657
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 658
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – bod c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na nový článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodnú časť.

Pozmeňujúci návrh 660
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) predchádzanie prenášaniu 
nevyžiadaných komunikácií koncovým 
používateľom,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 661
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) predchádzanie prenášaniu 
nevyžiadaných komunikácií koncovým 

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

používateľom,

Or. en

Odôvodnenie

Je bežnou praxou, že poskytovatelia služieb filtrujú nevyžiadanú poštu. Požadovanie 
výslovného súhlasu jednotlivých používateľov nie je v praxi možné.

Pozmeňujúci návrh 662
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) predchádzanie prenášaniu 
nevyžiadaných komunikácií na účely 
priameho marketingu koncovým 
používateľom, ktorí slobodne dali 
predchádzajúci výslovný a informovaný
súhlas na takéto obmedzujúce opatrenia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 663
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 664
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 665
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na nový článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodnú časť.

Pozmeňujúci návrh 667
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) zmiernenie účinkov dočasnej
a výnimočnej preťaženosti siete, v prvom 
rade prostredníctvom opatrení nezávislých 
od aplikácie alebo keď sa tieto opatrenia 
nepreukážu ako účinné, prostredníctvom 
opatrení špecifických pre aplikáciu, pod 
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi 
prevádzky sa zaobchádza rovnakým 
spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zachovala neutralita siete, poskytovateľ internetových služieb musí riešiť preťaženie 
siete tak, aby žiadna konkrétna internetová aplikácia, obsah, či služba nebola vystavená 
diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh 668
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) minimalizáciu účinkov dočasnej alebo 
výnimočnej preťaženosti siete pod 
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi 

b) zmiernenie účinkov dočasnej alebo 
výnimočnej preťaženosti siete, v prvom 
rade prostredníctvom opatrení nezávislých 
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prevádzky sa zaobchádza rovnakým 
spôsobom.

od aplikácie alebo keď sa tieto opatrenia 
nepreukážu ako účinné, prostredníctvom 
opatrení špecifických pre aplikáciu, pod 
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi 
prevádzky sa zaobchádza rovnakým 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 669
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) zmiernenie účinkov dočasnej alebo 
výnimočnej preťaženosti siete, v prvom 
rade prostredníctvom opatrení nezávislých 
od aplikácie alebo keď sa tieto opatrenia 
nepreukážu ako účinné, prostredníctvom 
opatrení špecifických pre aplikáciu, pod 
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi 
prevádzky sa zaobchádza rovnakým 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 670
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – bod d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) minimalizáciu účinkov dočasnej 
a výnimočnej preťaženosti siete, pokiaľ sa 
pri tom rovnakým spôsobom zaobchádza 
so všetkými obsahmi, aplikáciami 
a službami podľa zásady maximálneho 
úsilia.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 671
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – bod d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 672
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(d) minimalizáciu účinkov dočasnej alebo 
výnimočnej preťaženosti siete pod 
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi 
prevádzky sa zaobchádza rovnakým 
spôsobom, pokiaľ možno bez opatrení, 
ktoré by diskriminovali na základe 
aplikácie, obsahu, služieb alebo zariadení.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 673
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Podľa pôvodného znenia by poskytovatelia paradoxne mohli zmierniť len existujúce 
preťaženie, nie však v prvom rade prijať opatrenia na jeho predchádzanie. Iniciatívne 
a preventívne opatrenia by sa nemali vylučovať.

Pozmeňujúci návrh 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) minimalizáciu účinkov dočasnej alebo 
výnimočnej preťaženosti siete pod 
podmienkou, že so všetkou prevádzkou sa 
zaobchádza rovnakým spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 675
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) minimalizáciu účinkov dočasnej alebo 
výnimočnej preťaženosti siete pod 

(d) minimalizáciu účinkov akejkoľvek 
zaznamenanej dočasnej alebo výnimočnej 
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podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi 
prevádzky sa zaobchádza rovnakým 
spôsobom.

preťaženosti siete pod podmienkou, že 
s ekvivalentnými druhmi prevádzky sa 
zaobchádza rovnakým spôsobom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 676
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 677
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Vnútroštátne regulačné orgány sledujú, či 
postupy uplatňované na ich trhu 
rešpektujú tieto kritériá, najmä či je 
primerané riadenie prevádzky spojené iba 
so spracúvaním údajov, ktoré sú 
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov 
stanovených v tomto odseku. Na tento účel 
najmä:
a) majú mandát na pravidelné
monitorovanie a vykazovanie postupov 
riadenia pohybu na internete a zásad jeho 
využívania s cieľom zaistiť neutralitu 
siete, posúdiť potenciálny dosah 
uvedených postupov a zásad na základné 
práva a zaistiť poskytovanie služby 
s dostatočnou kvalitou a pridelenie 
uspokojivej úrovne kapacity sietí pre 
internet. Vykazovanie sa vykonáva 
otvoreným a transparentným spôsobom 
a správy sa voľne sprístupnia verejnosti;
b) zavedú primerané, jasné, otvorené 
a efektívne postupy zamerané na riešenie 
sťažností súvisiacich s neutralitou siete. 
S týmto cieľom majú všetci používatelia 
internetu nárok využívať postupy na 
podávanie sťažností príslušnému orgánu;
c) odpovedajú na sťažnosti v primeranom 
čase a sú schopné použiť potrebné 
opatrenia s cieľom sankcionovať 
porušenie zásady neutrality siete.
Tieto orgány musia mať k dispozícii 
potrebné zdroje na včasné a účinné 
vykonávanie uvedených povinností. V 
spolupráci s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov 
zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť, hospodársku súťaž 
a inovácie. Národné regulačné orgány 
podávajú každoročne správu verejnosti, 
Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach.
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Komisia po konzultácii so zúčastnenými 
stranami a v spolupráci s orgánom 
BEREC ustanoví usmernenia, v ktorých 
sa presnejšie vymedzujú jednotné 
podmienky na vykonávanie povinností 
príslušných vnútroštátnych regulačných 
orgánov podľa tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 679
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Do 1. januára 2015 BEREC po 
konzultáciách so zainteresovanými 
stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou 
stanoví na základe tohto článku všeobecné 
usmernenia na uplatňovanie opatrení 
primeraného riadenia prevádzky. 

Or. en

Odôvodnenie

Definícia toho, čo tvorí primerané alebo prijateľné/nevyhnutné riadenie prevádzky, sa časom 
zmení, pretože technológie sa neustále rýchlo rozvíjajú a kapacita siete sa zvyšuje. Z tohto 
dôvodu sa uprednostňuje vytvorenie (a aktualizovanie) usmernenia, pokiaľ ide o to, čo tvorí 
„primerané riadenie prevádzky“ zo strany subjektov, ktoré sú najbližšie trhom, t. j. 
regulačných orgánov konajúcich kolektívne prostredníctvom orgánu BEREC.

Pozmeňujúci návrh 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Primerané riadenie prevádzky je spojené 
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú 
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov 
stanovených v tomto odseku. Z tohto 
dôvodu musia byť všetky postupy kontroly 
alebo analýzy údajov v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane súkromia a údajov. 
Za normálnych okolností by sa v rámci 
takýchto postupov mali skúmať iba 
informácie uvedené v hlavičke.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 681
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Primerané riadenie prevádzky je spojené 
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov 
stanovených v tomto odseku. Počas 
spracovania údajov sa nesmú odhaliť 
informácie o obsahu komunikácie, ku 
ktorej pristupujú koncoví užívatelia.

Or. en

Odôvodnenie

Opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky nesmú byť založené na intruzívnom postupe 
kontroly komunikácií, ako je hĺbková kontrola paketov (DPI). Toto ustanovenie je veľmi 
potrebné na ochranu slobôd európskych občanov, pokiaľ ide o rešpektovanie ich súkromia a
rodinného života a o ochranu osobných údajov, v súlade s článkom 7 a článkom 8 Charty 
základných práv Európskej únie.
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Pozmeňujúci návrh 682
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Inšpekcia dátových balíkov, nad rámec 
kontroly hlavičiek dátových balíkov, sa 
nevykonáva.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 683
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia je v súlade s článkom 32 
splnomocnená prijať delegované akty, 
aby mohla čo najpresnejšie stanoviť 
potrebné technické kritériá pre výskyt 
popísaných výnimočných situácií 
z článku 23 odseku 5. Požiadavky na 
výskyt výnimočnej situácie by mali byť čo 
najvyššie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 684
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ceny služieb prístupu na internet 
ponúkaných poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
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nesmú závisieť od internetového obsahu, 
aplikácií a služieb využívaných alebo 
ponúkaných prostredníctvom tých istých 
služieb prístupu na internet

Or. en

Odôvodnenie

Toto je záruka proti scenáru pákového efektu dátových kapacít, keď má poskytovateľ 
internetových služieb veľmi nízke dátové kapacity pre prístup verejnosti k internetu, no v 
prípade špecializovaných služieb ponúka neobmedzené dátové kapacity. Tento pozmeňujúci 
návrh je inšpirovaný holandským zákonom o neutralite siete.

Pozmeňujúci návrh 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Národné regulačné orgány zabezpečujú 
a úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody 
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, a 
neustálu dostupnosť otvorených služieb 
prístupu na internet na úrovniach kvality, 
ktoré zodpovedajú pokrokom v technológii 
a nie sú zhoršené pod vplyvom 
poskytovania špecializovaných služieb. V 
spolupráci s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi zároveň 
zabezpečujú, aby vplyv špecializovaných 
služieb nenarúšal kultúrnu rozmanitosť, 
pluralitu médií a inovácie. Národné 
regulačné orgány tiež úzko sledujú a 
zabezpečujú uplatňovanie primeraných 
opatrení riadenia prevádzky v súlade s 
článkom 23 ods. 5, pričom úplne 
zohľadňujú usmernenia orgánu BEREC 
uvedené v odseku 2 tohto článku a v 
článku 21 ods. 3a smernice 2002/22/ES. 
Primerané opatrenia týkajúce sa riadenia 
prevádzky podliehajú pravidelnej revízii, 
aby sa zohľadnil najnovší vývoj 
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technológií. Národné regulačné orgány 
podávajú každoročne správu Komisii a 
orgánu BEREC o svojom sledovaní a 
zisteniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 686
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Národné regulačné orgány dôkladne
zabezpečujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody 
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, súlad s 
článkom 23 ods. 5 a neustálu dostupnosť 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet na úrovniach kvality, ktoré 
zodpovedajú pokrokom v technológii a nie 
sú zhoršené pod vplyvom poskytovania 
špecializovaných služieb. Na tento účel 
príslušný národný regulačný orgán:

a) dostane mandát na pravidelné 
monitorovanie a podávanie správ o 
postupoch riadenia internetovej prevádzky 
a politikách používania, aby sa 
zabezpečila neutralita siete, vyhodnotil sa 
potenciálny vplyv uvedených postupov a 
politík na základné práva, aby sa 
zabezpečilo poskytovanie dostatočnej 
kvality služieb a vyčlenenie dostatočnej 
úrovne sieťovej kapacity na internet. 
Podávanie správ by sa malo uskutočňovať 
otvorene a transparentne a správy sa 
majú sprístupniť verejnosti;
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b) zavedie vhodné, jasné, otvorené a 
účinné postupy zamerané na riešenie 
sťažností týkajúcich sa neutrality siete. 
Na tento účel sú všetci používatelia 
internetu oprávnení využiť takéto postupy 
sťažností pred príslušným orgánom;
c) v primeranom čase odpovie na 
sťažnosti a bude schopný použiť potrebné 
opatrenia, aby potrestal porušenie zásady 
neutrality siete.
Tento orgán musí mať nevyhnutné zdroje 
na včasné a efektívne vykonanie 
uvedených povinností.
V spolupráci s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov
zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť, hospodársku súťaž a 
inovácie. Národné regulačné orgány 
podávajú každoročne správu verejnosti, 
Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 687
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Národné regulačné orgány zabezpečujú 
a úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody 
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, súlad s 
článkom 23 ods. 5a neustálu dostupnosť 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet na úrovniach kvality, ktoré 
zodpovedajú pokrokom v technológii a nie 
sú zhoršené pod vplyvom poskytovania 
špecializovaných služieb. V spolupráci s 
inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

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

zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť a inovácie. Národné regulačné 
orgány podávajú každoročne správu 
Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach. Na tento účel 
príslušný národný regulačný orgán:
a) dostane mandát na pravidelné 
monitorovanie a podávanie správ o 
postupoch riadenia internetovej prevádzky 
a politikách používania, aby sa 
zabezpečila neutralita siete, vyhodnotil sa 
potenciálny vplyv uvedených postupov a 
politík na základné práva, aby sa 
zabezpečilo poskytovanie dostatočnej 
kvality služieb a vyčlenenie dostatočnej 
úrovne sieťovej kapacity na internet. 
Podávanie správ by sa malo uskutočňovať 
otvorene a transparentne a správy sa 
majú sprístupniť verejnosti;
b) zavedie vhodné, jasné, otvorené a 
účinné postupy zamerané na riešenie 
sťažností týkajúcich sa neutrality siete. 
Na tento účel sú všetci používatelia 
internetu oprávnení využiť takéto postupy 
sťažností pred príslušným orgánom;
c) v primeranom čase odpovie na 
sťažnosti a bude schopný použiť potrebné 
opatrenia, aby potrestal porušenie zásady 
neutrality siete.
Tento orgán musí mať nevyhnutné zdroje 
na včasné a efektívne vykonanie 
uvedených povinností.
V spolupráci s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov
zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť, hospodársku súťaž a 
inovácie. Národné regulačné orgány 
podávajú každoročne správu verejnosti, 
Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach.

Or. en
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Odôvodnenie

Úloha národných regulačných orgánov sa musí lepšie vymedziť, aby sa zaručil mechanizmus 
presadzovania a aby sa riadne presadzovala zásada neutrality siete, aby sa zaručila sloboda 
vyjadrovania a informácií používateľov, ako aj hospodárska súťaž a inovácie v digitálnom 
hospodárstve. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal byť schopný sledovať, 
ako špecializované služby môžu vplývať na ochranu údajov európskych občanov.

Pozmeňujúci návrh 688
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Európska komisia a národné regulačné 
orgány zabezpečujú a úzko sledujú 
možnosť koncových používateľov účinne 
využívať slobody stanovené v článku 23 
ods. 1 a 2, súlad s článkom 23 ods. 5 a 
neustálu širokú dostupnosť 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet na úrovniach kvality, ktoré 
zodpovedajú pokrokom v technológii a nie 
sú zhoršené pod vplyvom poskytovania 
špecializovaných služieb. Skutočné 
rýchlosti internetu a kvalita služieb pre 
jednotlivé aplikácie, pre druhy aplikácií, 
ako aj pre špecializované služby by sa 
mali monitorovať a testovať priebežne a 
výsledky tohto monitorovania by sa mali 
zverejňovať.
Európska komisia a národné regulačné 
orgány v spolupráci s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi zároveň 
monitorujú vplyv špecializovaných služieb 
na kultúrnu rozmanitosť a inovácie. 
Národné regulačné orgány podávajú 
každoročne správu Komisii a orgánu 
BEREC o svojom sledovaní a zisteniach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 689
Seán Kelly

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Európska komisia a národné regulačné 
orgány (NRA) úzko sledujú a zabezpečujú 
možnosť koncových používateľov účinne 
využívať slobody stanovené v článku 23 
ods. 1 a 2, súlad s článkom 23 ods. 5 a 
neustálu dostupnosť nediskriminačných 
služieb prístupu na internet na úrovniach 
kvality, ktoré zodpovedajú pokrokom v 
technológii a nie sú zhoršené pod vplyvom 
poskytovania špecializovaných služieb. 
Reálne úrovne kvality služieb by sa mali 
monitorovať priebežne, okrem iného 
vrátane testovania rýchlostí internetového 
pripojenia a kvality služieb pre jednotlivé 
aplikácie alebo kategórie aplikácií, podľa 
vhodnosti, ako aj v prípade
špecializovaných služieb. V spolupráci s 
inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť a inovácie. Národné regulačné 
orgány podávajú každoročne správu 
Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach.

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je zabezpečiť neustále monitorovanie kvality internetových služieb, vrátane 
pravidelného hodnotenia rýchlostí internetového pripojenia, aby veľká väčšina používateľov 
mohla využívať neustále sa zlepšujúci internet a aby sa tieto inovácie, ktoré v najbližších 
rokoch s veľkou pravdepodobnosťou nastanú, nevyhradili iba pre špecializované alebo 
prémiové služby.

Pozmeňujúci návrh 690
Giles Chichester
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Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Pri vykonávaní svojich právomocí 
podľa článku 30a vzhľadom na článok 23 
národné regulačné orgány úzko sledujú 
neustálu dostupnosť nediskriminačných
služieb prístupu na internet na úrovniach 
kvality, ktoré zodpovedajú pokrokom 
v technológii. Národné regulačné orgány
pravidelne uverejňujú správy o svojom 
monitorovaní a zisteniach a poskytujú 
tieto správy Komisii a orgánu BEREC.

Or. en

Odôvodnenie

Kultúrna rozmanitosť nie je právny pojem, nedá sa konzistentne objektívne merať vo všetkých 
členských štátoch a nevzťahuje sa na ňu žiadna právomoc, na ktorú by sa národné regulačné 
orgány mohli spoľahnúť pri riešení akýchkoľvek obáv, ktoré môžu identifikovať.

Pozmeňujúci návrh 691
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 Národné regulačné orgány zabezpečujú a 
úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, súlad 
s článkom 23 ods. 5 a neustálu dostupnosť 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet na úrovniach kvality, ktoré 

1 Národné regulačné orgány zabezpečujú a 
úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať práva
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, súlad 
s článkom 23 ods. 5 a neustálu dostupnosť 
otvorených služieb prístupu na internet 
podľa článku 2 odseku 2 písmena 14 a nie 
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zodpovedajú pokrokom v technológii a nie 
sú zhoršené pod vplyvom poskytovania 
špecializovaných služieb. V spolupráci s 
inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť a inovácie. Národné regulačné 
orgány podávajú každoročne správu 
Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach.

sú zhoršené pod vplyvom poskytovania 
špecializovaných služieb. V spolupráci 
s inými príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na slobodu 
prejavu a informácie, jazykovú a kultúrnu 
rozmanitosť, slobodu a rozmanitosť médií
a inovácie. Národné regulačné orgány 
podávajú každoročne správu Komisii 
a orgánu BEREC o svojom sledovaní 
a zisteniach.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 692
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa monitorovať, ako špecializované služby zvyšujú hospodársku súťaž na trhu. Tieto 
správy by mali byť prístupné pre verejnosť.

Pozmeňujúci návrh 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Národné regulačné orgány zabezpečujú 
a úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody 
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, súlad s 

1. Národné regulačné orgány zabezpečujú 
a úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody 
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, súlad s 



PE526.176v01-00 122/220 AM\1013978SK.doc

SK

článkom 23 ods. 5a neustálu dostupnosť 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet na úrovniach kvality, ktoré 
zodpovedajú pokrokom v technológii a nie 
sú zhoršené pod vplyvom poskytovania 
špecializovaných služieb. V spolupráci s 
inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť a inovácie. Národné regulačné 
orgány podávajú každoročne správu 
Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach.

článkom 23 ods. 5 a neustálu dostupnosť 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet podľa zásady neutrality siete a na 
úrovniach kvality, ktoré zodpovedajú 
pokrokom v technológii a nie sú zhoršené 
pod vplyvom poskytovania 
špecializovaných služieb. V spolupráci s 
inými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť a inovácie. Národné regulačné 
orgány podávajú každoročne správu 
Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 695
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 696
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Každý výskyt výnimočnej situácie 
podľa článku 23 odsek 5 a všetky 
opatrenia riadenia prevádzky, ktoré sa 
v jej rámci uskutočnili musia 
poskytovatelia verejnej elektronickej 
komunikácie dokumentovať 
a bezodkladne ho hlásiť príslušnému 
vnútroštátnemu regulačnému orgánu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Národné regulačné orgány vytvoria 
jasné a zrozumiteľné mechanizmy 
oznamovania a nápravy pre koncových 
používateľov vystavených diskriminácii, 
obmedzovaniu, ovplyvňovaniu, 
blokovaniu alebo spomaľovaniu online 
obsahu, služieb alebo aplikácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 698
Petra Kammerevert

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

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

vypúšťa sa

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 699
Sabine Verheyen
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Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 700
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Národné regulačné orgány poskytnú
Komisii v dostatočnom predstihu pred 
uložením akýchkoľvek takýchto 
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah, 
predpokladané požiadavky a navrhovaný 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 701
Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Národné regulačné orgány zavedú vhodné 
postupy sťažností pre otázky týkajúce sa 
výkonnosti služby prístupu na internet pre 
koncových používateľov a poskytovateľov 
obsahu, aplikácií a služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 702
Sabine Verheyen
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Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
v ktorých sa vymedzujú jednotné 
podmienky na vykonávanie povinností 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
podľa tohto článku. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 
2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 703
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
v ktorých sa vymedzujú jednotné 
podmienky na vykonávanie povinností 
príslušných vnútroštátnych orgánov podľa 
tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2.

3. BEREC po konzultácii so zúčastnenými 
stranami a v spolupráci s Komisiou 
ustanoví usmernenia, v ktorých sa 
vymedzujú jednotné podmienky na 
vykonávanie povinností príslušných 
vnútroštátnych orgánov podľa tohto 
článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 704
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
v ktorých sa vymedzujú jednotné 
podmienky na vykonávanie povinností 
príslušných vnútroštátnych orgánov podľa 
tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2.

(3) Komisia môže prijať delegované akty, 
v ktorých sa vymedzujú jednotné 
podmienky na vykonávanie povinností 
príslušných vnútroštátnych orgánov podľa 
tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s článkom 32.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
v ktorých sa vymedzujú jednotné 
podmienky na vykonávanie povinností 
príslušných vnútroštátnych orgánov podľa 
tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2.

3. Komisia po porade s orgánom BEREC 
prijme vykonávacie akty, v ktorých sa 
vymedzujú jednotné podmienky na 
vykonávanie povinností príslušných 
vnútroštátnych orgánov podľa tohto 
článku. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 33 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné je jednotné uplatňovanie.

Pozmeňujúci návrh 706
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť



AM\1013978SK.doc 129/220 PE526.176v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti s výnimkou ponúk, ktoré boli 
dojednané individuálne, uverejňujú 
transparentné, porovnateľné, adekvátne 
a aktuálne informácie týkajúce sa:

Poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti s výnimkou ponúk, ktoré boli 
dojednané individuálne, uverejňujú 
transparentné, porovnateľné, 
zrozumiteľné, adekvátne a aktuálne 
informácie týkajúce sa:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 707
Sabine Verheyen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) kvality ich služieb,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 708
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(i) skutočne dostupná rýchlosť na 
preberanie a nahrávanie dát v členskom 
štáte bydliska koncového používateľa, aj 
v čase najväčšej špičky, a prostriedky 
sprístupnené koncovému používateľovi na 
kontrolu skutočnej prenosovej rýchlosti 
preberania a nahrávania v ľubovoľnom 
čase spolu s rozpisom prenosovej rýchlosti 
skutočne dostupnej počas obdobia krytého 
zmluvou;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 709
Petra Kammerevert

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 710
Sabine Verheyen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) skutočne dostupná rýchlosť na 
sťahovanie a nahrávanie dát v členskom 
štáte bydliska koncového používateľa, aj 
vrátane minimálnej garantovanej 
rýchlosti dát pri sťahovaní a nahrávaní v 
čase najväčšej špičky,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 711
Petra Kammerevert
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Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 – bod e – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iv) informácie o akýchkoľvek postupoch 
poskytovateľa, zameraných na meranie 
a riadenie prevádzky, s cieľom 
predchádzať preťaženiu siete a o tom, ako 
by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu 
služby a ochranu osobných údajov; všetky 
opatrenia podľa článku 23 odseku 5; 
uvádzať sa musia aj nástroje, ktoré sú 
konečným používateľom neustále 
k dispozícii, ktoré sú všeobecne uznávané 
a zrozumiteľné a umožnia im sledovať 
procesy a opatrenia na meranie a riadenie 
prevádzky podľa článku 23 odseku 5,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 712
Jean-Pierre Audy

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(iv) informácie o akýchkoľvek postupoch 
poskytovateľa, zameraných na meranie 
a riadenie prevádzky, s cieľom 
predchádzať preťaženiu siete a o tom, ako 
by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu 
služby a ochranu osobných údajov,
a prostriedky sprístupnené konečnému 
používateľovi na zaistenie účinného 
uplatňovania opatrení zameraných na 
usmerňovanie prevádzky;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 713
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) postupy kontroly komunikácie 
používané v rámci opatrení riadenia 
prevádzky, zavedené na účely uvedené v 
článku 23 ods. 5 a ich vplyv na právo 
používateľov na ochranu súkromia a 
údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto ustanovením sa dopĺňa rámec a vo väčšej miere sa zaručujú práva európskych 
občanov, pokiaľ ide o rešpektovanie ich súkromného života a o ochranu osobných údajov, v 
súlade s článkom 7 a článkom 8 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 714
Françoise Castex

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) postupy kontroly komunikácie 
používané v rámci opatrení riadenia 
prevádzky, zavedené na účely uvedené v 
článku 23 ods. 5 a ich vplyv na právo 
koncových používateľov na ochranu 
súkromia a údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 715
Patrizia Toia
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Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie sa uverejňujú jasnou, 
zrozumiteľnou a ľahko dostupnou formou 
v úradnom jazyku/úradných jazykoch 
členského štátu, v ktorom sa služba 
ponúka, a pravidelne sa aktualizujú. 
Informácie sa na požiadanie poskytnú 
národnému regulačnému orgánu pred ich 
uverejnením. Akékoľvek rozdiely 
v podmienkach vzťahujúcich sa na 
spotrebiteľov a iných koncových 
používateľov sa jasne uvedú.

Informácie sa uverejňujú jasnou, úplnou, 
ľahko dostupnou a zrozumiteľnou formou
prostredníctvom použitia 
normalizovaných a otvorených formátov 
súborov v úradnom jazyku/úradných 
jazykoch členského štátu, v ktorom sa 
služba ponúka, a pravidelne sa aktualizujú. 
Informácie sa na požiadanie poskytnú 
národnému regulačnému orgánu pred ich 
uverejnením. Akékoľvek rozdiely 
v podmienkach vzťahujúcich sa na 
spotrebiteľov a iných koncových 
používateľov sa jasne uvedú.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 716
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
v ktorých špecifikuje metódy merania 
rýchlosti služieb prístupu na internet, 
parametre kvality služby a metódy ich 
merania, a obsah, formu a spôsob 
uverejnenia informácií vrátane prípadných 
mechanizmov osvedčovania kvality. 
Komisia môže zohľadniť parametre, 
vymedzenia pojmov a metódy merania 
stanovené v prílohe III k smernici 
2002/22/ES. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2.

(2) Komisia môže prijať delegované akty, 
v ktorých špecifikuje metódy merania 
rýchlosti služieb prístupu na internet, 
parametre kvality služby a metódy ich 
merania, a obsah, formu a spôsob 
uverejnenia informácií vrátane prípadných 
mechanizmov osvedčovania kvality. 
Komisia môže zohľadniť parametre, 
vymedzenia pojmov a metódy merania 
stanovené v prílohe III k smernici 
2002/22/ES. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s článkom 32.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 717
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Koncoví používatelia majú prístup k 
nástrojom nezávislého posúdenia, ktoré im 
umožnia porovnať výkon prístupu k sieti 
elektronických komunikácií a 
elektronických komunikačných služieb a 
náklady na alternatívne používateľské 
vzory. Na tento účel zavedú členské štáty 
dobrovoľný systém certifikácie 
interaktívnych webových stránok, príručiek 
alebo podobných nástrojov. Certifikáty sa 
udelia na základe objektívnych, 
transparentných a primeraných 
požiadaviek, najmä nezávislosti od 
akéhokoľvek poskytovateľa elektronických 
komunikácií verejnosti, používania 
jednoduchého jazyka, poskytnutia úplných 
a aktuálnych informácií a zavedenia 
postupu účinného riešenia sťažností. 
Pokiaľ na trhu nie sú bezplatne alebo za 
prijateľnú cenu dostupné certifikované 
porovnávacie nástroje, národné regulačné 
orgány alebo iné príslušné vnútroštátne 
orgány samostatne alebo prostredníctvom 
tretích strán zabezpečia dostupnosť 
takýchto nástrojov v súlade s požiadavkami 
na certifikáciu. Informácie zverejnené 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti sú bezplatne 
dostupné na účely sprístupnenia 
spomínaných porovnávacích nástrojov.

3. Používatelia majú prístup k nástrojom 
nezávislého posúdenia, ktoré im umožnia 
porovnať výkon prístupu k sieti 
elektronických komunikácií a 
elektronických komunikačných služieb a 
náklady na alternatívne používateľské 
vzory. Na tento účel zavedú členské štáty 
dobrovoľný systém certifikácie 
interaktívnych webových stránok, príručiek 
alebo podobných nástrojov. Certifikáty sa 
udelia na základe objektívnych, 
transparentných a primeraných 
požiadaviek, najmä nezávislosti od 
akéhokoľvek poskytovateľa elektronických 
komunikácií verejnosti, používania 
jednoduchého jazyka a voľne šíriteľného 
softvéru a verejne známych postupov, 
poskytnutia úplných a aktuálnych 
informácií a zavedenia postupu účinného 
riešenia sťažností. Pokiaľ na trhu nie sú 
bezplatne dostupné certifikované 
porovnávacie nástroje, národné regulačné 
orgány alebo iné príslušné vnútroštátne 
orgány samostatne alebo prostredníctvom 
tretích strán zabezpečia dostupnosť 
takýchto nástrojov v súlade s požiadavkami 
na certifikáciu. Informácie zverejnené 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti sú vo voľne 
dostupných formátoch dát bezplatne 
dostupné na účely sprístupnenia 
spomínaných porovnávacích nástrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa umožnilo dôveryhodné porovnanie, metodika a softvérová implementácia musí byť 
otvorená revízii. S cieľom umožniť prehľad o celej škále internetových produktov, prostriedky 
pre bežných používateľov na potvrdenie toho, že ich internetový produkt skutočne zodpovedá 
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zmluvne dohodnutým špecifikáciám, tieto nástroje musia byť bezplatné. Aby sa umožnilo 
vytvorenie nezávislých prostriedkov porovnania, údaje monitorovania siete sa musia 
poskytovať podľa zásady otvorených dát, napr. tak, aby boli ľahko čitateľné strojom, 
štandardizované a aby sa na ne vzťahovala voľná licencia.

Pozmeňujúci návrh 718
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

a) najčastejšie využitie elektronických 
komunikačných služieb na nezákonné 
činnosti alebo na šírenie škodlivého 
obsahu, a to najmä ak sa môže dotýkať 
dodržiavania práv a slobôd iných osôb 
vrátane porušovania autorských a 
súvisiacich práv a právne následky 
takéhoto konania a
b) prostriedky ochrany proti rizikám z 
hľadiska osobnej bezpečnosti a 
nezákonného prístupu k osobným údajom 
pri používaní elektronických 
komunikačných služieb.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 719
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – bod b – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) akékoľvek obmedzenia uložené 
poskytovateľom na používanie dodaného 
koncového zariadenia vrátane informácií 
o odblokovaní koncového zariadenia a 
akýchkoľvek poplatkov v prípade, že 
zmluva bude vypovedaná pred uplynutím 
minimálneho zmluvného obdobia,

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 720
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) akýchkoľvek minimálnych podmienok 
používania a trvania, ktoré sa musia splniť 
v záujme využívania zvýhodnených 
podmienok,

(i) akýchkoľvek minimálnych podmienok 
používania a trvania, ktoré sa musia splniť 
v záujme využívania zvýhodnených 
podmienok. Minimálne trvanie nemôže 
prekročiť 12 mesiacov,

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 721
Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) skutočne dostupná rýchlosť na 
sťahovanie a nahrávanie dát v hlavnej 

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

lokalite koncového používateľa vrátane 
minimálnych zaručených rýchlostných 
rozpätí, rýchlostných priemerov a rýchlosti 
v čase špičky vrátane možného vplyvu 
povolenia prístupu tretím stranám cez 
rádiovú miestnu počítačovú sieť,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 722
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
poskytujú jasným, zrozumiteľným a ľahko 
dostupným spôsobom v úradnom 
jazyku/úradných jazykoch členského štátu, 
v ktorom má koncový používateľ bydlisko, 
a pravidelne sa aktualizujú. Sú
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nesmú 
sa meniť, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodli inak. Koncový používateľ 
dostane exemplár zmluvy v písanej 
podobe.

3. Požiadavky na poskytovateľov na 
povinnosť podávať informácie, tak ako 
boli stanovené v smernici 
o službách 2002/22/ES rozšírenej 
o smernicu 2009/136/ES sa poskytujú 
jasným, zrozumiteľným a ľahko 
dostupným spôsobom v úradnom 
jazyku/úradných jazykoch členského štátu, 
v ktorom má koncový používateľ bydlisko, 
a pravidelne sa aktualizujú. V rámci 
zvýšenia prenosnosti a prístupnosti pre 
spotrebiteľov v celej Európe je potrebné 
vytvoriť štandardizovaný vzor. Tieto 
informácie sú neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy a nesmú sa meniť, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodli inak.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 723
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
poskytujú jasným, zrozumiteľným a ľahko 
dostupným spôsobom v úradnom 
jazyku/úradných jazykoch členského štátu, 
v ktorom má koncový používateľ bydlisko, 
a pravidelne sa aktualizujú. Sú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nesmú 
sa meniť, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodli inak. Koncový používateľ 
dostane exemplár zmluvy v písanej 
podobe.

3. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
poskytujú jasným, zrozumiteľným a ľahko 
dostupným spôsobom v úradnom 
jazyku/úradných jazykoch členského štátu, 
v ktorom má koncový používateľ bydlisko, 
a pravidelne sa aktualizujú. Sú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nesmú 
sa meniť, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodli inak. Koncový používateľ 
dostane exemplár zmluvy v písanej 
podobe. Členské štáty môžu zachovať 
alebo zaviesť vo svojich vnútroštátnych 
právnych predpisoch jazykové požiadavky 
týkajúce sa zmluvných informácií, aby sa 
zabezpečilo, že týmto informáciám bude 
spotrebiteľ alebo koncový používateľ 
ľahko rozumieť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 724
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
poskytujú jasným, zrozumiteľným a ľahko 
dostupným spôsobom v úradnom 
jazyku/úradných jazykoch členského štátu, 
v ktorom má koncový používateľ bydlisko, 
a pravidelne sa aktualizujú. Sú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nesmú 
sa meniť, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodli inak. Koncový používateľ 
dostane exemplár zmluvy v písanej 
podobe.

(3) Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
poskytujú jasným, zrozumiteľným a ľahko 
dostupným spôsobom vo všetkých
úradných jazykoch členského štátu, 
v ktorom má koncový používateľ bydlisko, 
a pravidelne sa aktualizujú. Sú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nesmú 
sa meniť, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodli inak. Koncový používateľ 
dostane exemplár zmluvy v písanej 
podobe.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 725
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
v ktorých sa vymedzujú podrobné 
informačné požiadavky uvedené v odseku 
2. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania
uvedeným v článku 33 ods. 2.

(4) Komisia môže prijať delegované akty, 
v ktorých sa vymedzujú podrobné 
informačné požiadavky uvedené v odseku 
2. Tieto delegované akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 32.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 726
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom možnosť 
bezplatne si zvoliť nástroj, pomocou 
ktorého môžu získať informácie o svojej 
celkovej spotrebe v rámci rôznych 
elektronických komunikačných služieb 
vyjadrenej v peňažnej mene, v ktorej sa 
koncovému používateľovi vystavujú 
faktúry. Prostredníctvom takéhoto nástroja 
sa zaručí, že bez súhlasu koncového 
používateľa celkové výdavky za konkrétne 
obdobie používania neprevýšia konkrétny 
finančný limit, ktorý si koncový používateľ 
stanovil.

(1) Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom možnosť 
bezplatne si zvoliť nástroj, pomocou 
ktorého môžu získať informácie o svojej 
celkovej spotrebe v rámci rôznych 
elektronických komunikačných služieb 
vyjadrenej v peňažnej mene, v ktorej sa 
koncovému používateľovi vystavujú 
faktúry. Faktúra sa vydá v mene 
členského štátu alebo v eurách v prípade 
členských štátov eurozóny.
Prostredníctvom takéhoto nástroja sa 
zaručí, že bez súhlasu koncového 
používateľa celkové výdavky za konkrétne 
obdobie používania neprevýšia konkrétny 
finančný limit, ktorý si koncový používateľ 
stanovil.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 727
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom možnosť 
bezplatne si zvoliť nástroj, pomocou 
ktorého môžu získať informácie o svojej 
celkovej spotrebe v rámci rôznych 
elektronických komunikačných služieb 
vyjadrenej v peňažnej mene, v ktorej sa 
koncovému používateľovi vystavujú 
faktúry. Prostredníctvom takéhoto nástroja 
sa zaručí, že bez súhlasu koncového 
používateľa celkové výdavky za konkrétne 
obdobie používania neprevýšia konkrétny 
finančný limit, ktorý si koncový používateľ 
stanovil

1. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom možnosť 
bezplatne si zvoliť nástroj, pomocou 
ktorého môžu získať informácie o svojej 
celkovej spotrebe v rámci rôznych 
elektronických komunikačných služieb 
vyjadrenej v peňažnej mene, v ktorej sa 
koncovému používateľovi vystavujú 
faktúry a ktorý im umožní kontrolovať si 
vlastnú spotrebu dátových služieb. 
Prostredníctvom takéhoto nástroja sa 
zaručí, že bez súhlasu koncového 
používateľa celkové výdavky za konkrétne 
obdobie používania neprevýšia konkrétny 
finančný limit, ktorý si koncový používateľ 
stanovil

Or. en

Pozmeňujúci návrh 728
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V zmluvách uzavretých medzi 
spotrebiteľmi a poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti sa 
nestanovuje minimálne obdobie platnosti, 
ktoré by presiahlo 24 mesiacov. 
Poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti ponúkajú koncovým 
používateľom možnosť uzavrieť zmluvu 

(1) V zmluvách uzavretých medzi 
spotrebiteľmi a poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti sa 
nestanovuje minimálne obdobie platnosti, 
ktoré by presiahlo 12 mesiacov. 
Poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti ponúkajú koncovým 
používateľom na požiadanie aj možnosť 
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s maximálnym obdobím platnosti 
12mesiacov.

uzavrieť zmluvu s maximálnym obdobím 
platnosti 12 mesiacov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 729
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ spotrebitelia a iní koncoví 
používatelia nesúhlasili s inou možnosťou, 
majú právo ukončiť zmluvu s mesačnou 
výpovednou lehotou, ak od uzavretia 
zmluvy ubehlo šesť alebo viac mesiacov. 
Nepožaduje sa splatenie žiadnej náhrady 
s výnimkou splatenia zostatkovej hodnoty 
dotovaného koncového zariadenia 
viazaného na zmluvu v čase jej uzavretia 
a vrátenie na základe pro rata temporis 
akýchkoľvek iných akciových výhod, ktoré 
sú ako také označené v čase uzavretia 
zmluvy. Poskytovateľ najneskôr po 
zaplatení takejto náhrady bezplatne zruší 
akékoľvek obmedzenie týkajúce sa 
používania koncového zariadenia na iných 
sieťach.

2. Pokiaľ spotrebitelia a iní koncoví 
používatelia nesúhlasili s inou možnosťou, 
majú právo ukončiť zmluvu s mesačnou 
výpovednou lehotou, pokiaľ už skončilo 
minimálne zmluvné obdobie. Nepožaduje 
sa splatenie žiadnej náhrady s výnimkou 
splatenia zostatkovej hodnoty dotovaného 
koncového zariadenia viazaného na 
zmluvu v čase jej uzavretia a vrátenie na 
základe pro rata temporis akýchkoľvek 
iných akciových výhod, ktoré sú ako také 
označené v čase uzavretia zmluvy. 
Poskytovateľ najneskôr po zaplatení 
takejto náhrady bezplatne zruší akékoľvek 
obmedzenie týkajúce sa používania 
koncového zariadenia na iných sieťach.

Or. de

Odôvodnenie

V rámci zabezpečenia potrebnej miery istoty v oblasti práva, plánovania a investícií sa musí 
zachovať určité minimálne zmluvné obdobie. Obmedzenie na šesť mesiacov by minimálne 
zmluvné obdobie de facto predĺžilo.

Pozmeňujúci návrh 730
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pokiaľ spotrebitelia a iní koncoví 
používatelia nesúhlasili s inou možnosťou, 
majú právo ukončiť zmluvu s mesačnou 
výpovednou lehotou, ak od uzavretia 
zmluvy ubehlo šesť alebo viac mesiacov. 
Nepožaduje sa splatenie žiadnej náhrady 
s výnimkou splatenia zostatkovej hodnoty 
dotovaného koncového zariadenia 
viazaného na zmluvu v čase jej uzavretia 
a vrátenie na základe pro rata temporis 
akýchkoľvek iných akciových výhod, ktoré 
sú ako také označené v čase uzavretia 
zmluvy. Poskytovateľ najneskôr po 
zaplatení takejto náhrady bezplatne zruší 
akékoľvek obmedzenie týkajúce sa 
používania koncového zariadenia na iných 
sieťach.

(2) Pokiaľ spotrebitelia a iní koncoví 
používatelia nesúhlasili s inou možnosťou, 
majú právo ukončiť zmluvu s mesačnou 
výpovednou lehotou. Nepožaduje sa 
splatenie žiadnej náhrady s výnimkou 
splatenia zostatkovej hodnoty dotovaného 
koncového zariadenia viazaného na 
zmluvu v čase jej uzavretia a vrátenie na 
základe pro rata temporis akýchkoľvek 
iných akciových výhod, ktoré sú ako také 
označené v čase uzavretia zmluvy. 
Poskytovateľ najneskôr po zaplatení 
takejto náhrady bezplatne zruší akékoľvek 
obmedzenie týkajúce sa používania 
koncového zariadenia na iných sieťach.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 731
Teresa Riera Madurell

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ spotrebitelia a iní koncoví 
používatelia nesúhlasili s inou možnosťou, 
majú právo ukončiť zmluvu s mesačnou 
výpovednou lehotou, ak od uzavretia 
zmluvy ubehlo šesť alebo viac mesiacov. 
Nepožaduje sa splatenie žiadnej náhrady 
s výnimkou splatenia zostatkovej hodnoty 
dotovaného koncového zariadenia 
viazaného na zmluvu v čase jej uzavretia 
a vrátenie na základe pro rata temporis 
akýchkoľvek iných akciových výhod, ktoré 
sú ako také označené v čase uzavretia 
zmluvy. Poskytovateľ najneskôr po 
zaplatení takejto náhrady bezplatne zruší 
akékoľvek obmedzenie týkajúce sa 

2. Po uzatvorení zmluvy, pokiaľ
spotrebitelia a iní koncoví používatelia 
nesúhlasili s inou možnosťou, majú právo 
ukončiť túto zmluvu s mesačnou 
výpovednou lehotou. Nepožaduje sa 
splatenie žiadnej náhrady s výnimkou 
splatenia zostatkovej hodnoty dotovaného 
koncového zariadenia viazaného na 
zmluvu v čase jej uzavretia a vrátenie na 
základe pro rata temporis akýchkoľvek 
iných akciových výhod, ktoré sú ako také 
označené v čase uzavretia zmluvy. 
Poskytovateľ najneskôr po zaplatení 
takejto náhrady bezplatne zruší akékoľvek 
obmedzenie týkajúce sa používania 
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používania koncového zariadenia na iných 
sieťach.

koncového zariadenia na iných sieťach.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 732
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pokiaľ sa v zmluvách alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
stanovujú zmluvné obdobia, ktoré sa majú 
v tichosti predĺžiť, poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti 
v náležitom čase informuje koncového 
spotrebiteľa, aby mal k dispozícii 
minimálne jeden mesiac na vyjadrenie 
nesúhlasu s predĺžením zmluvy v tichosti. 
Ak koncový používateľ nevyjadrí nesúhlas, 
zmluva sa považuje za trvalú zmluvu, ktorú 
koncový používateľ môže kedykoľvek 
ukončiť s jednomesačnou výpovednou 
lehotou a bez akýchkoľvek nákladov.

(3) Pokiaľ sa v zmluvách alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
stanovujú zmluvné obdobia, ktoré sa majú 
v tichosti predĺžiť, poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti 
v náležitom čase písomne informuje 
koncového používateľa, aby mal 
k dispozícii minimálne jeden mesiac na 
vyjadrenie nesúhlasu s predĺžením zmluvy 
v tichosti. Ak koncový používateľ 
nevyjadrí nesúhlas, zmluva sa považuje za 
trvalú zmluvu, ktorú koncový používateľ 
môže kedykoľvek ukončiť 
s jednomesačnou výpovednou lehotou 
a bez akýchkoľvek nákladov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 733
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Koncoví používatelia majú právo 
ukončiť svoju zmluvu bez akýchkoľvek 
nákladov po oznámení zmien v zmluvných 
podmienkach navrhovaných 
poskytovateľom elektronických 

4. Koncoví používatelia majú právo 
ukončiť svoju zmluvu bez akýchkoľvek 
nákladov po oznámení zmien v zmluvných 
podmienkach navrhovaných 
poskytovateľom elektronických 
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komunikácií verejnosti, pokiaľ 
navrhované zmeny nie sú výhradne zmeny 
v prospech koncového používateľa. 
Poskytovatelia koncovým používateľom 
primerane a minimálne mesiac vopred 
oznámia, akúkoľvek takúto zmenu 
a zároveň ich informujú o ich právach 
týkajúcich sa ukončenia zmluvy bez 
akýchkoľvek nákladov, ak neakceptujú 
nové podmienky. Odsek 2 sa uplatňuje 
mutatis mutandis.

komunikácií verejnosti. Poskytovatelia 
koncovým používateľom primerane 
a minimálne mesiac vopred oznámia, 
akúkoľvek takúto zmenu a zároveň ich 
informujú o ich právach týkajúcich sa 
ukončenia zmluvy bez akýchkoľvek 
nákladov, ak neakceptujú nové podmienky. 
Odsek 2 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Or. de

Odôvodnenie

Opätovné nastolenie statusu quo

Pozmeňujúci návrh 734
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Koncoví používatelia majú právo 
ukončiť svoju zmluvu bez akýchkoľvek 
nákladov po oznámení zmien v zmluvných 
podmienkach navrhovaných 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti, pokiaľ navrhované 
zmeny nie sú výhradne zmeny v prospech 
koncového používateľa. Poskytovatelia 
koncovým používateľom primerane 
a minimálne mesiac vopred oznámia, 
akúkoľvek takúto zmenu a zároveň ich 
informujú o ich právach týkajúcich sa 
ukončenia zmluvy bez akýchkoľvek 
nákladov, ak neakceptujú nové podmienky. 
Odsek 2 sa uplatňuje mutatis mutandis.

4. Koncoví používatelia majú právo 
ukončiť svoju zmluvu bez akýchkoľvek 
nákladov po oznámení zmien v zmluvných 
podmienkach jednostranne navrhovaných 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti, pokiaľ majú
navrhované zmeny negatívny dopad na 
spotrebiteľa. Poskytovatelia koncovým 
používateľom primerane a minimálne 
mesiac vopred oznámia, akúkoľvek takúto 
zmenu a zároveň ich informujú o ich 
právach týkajúcich sa ukončenia zmluvy 
bez akýchkoľvek nákladov, ak neakceptujú 
nové podmienky. Odsek 2 sa uplatňuje 
mutatis mutandis.

Or. de
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Odôvodnenie

Spotrebiteľ musí mať možnosť vypovedať svoju zmluvu, ale iba za podmienok, ktoré zmluvu 
ovplyvňujú negatívnym spôsobom a nezakladajú sa na vzájomnej dohode. Pokiaľ by mali 
koncoví používatelia možnosť vypovedať zmluvu aj v prípade zmien, ktoré by naňho mali mať 
pozitívny účinok, malo by takéto svojvoľné konanie negatívny vplyv na plánovanie 
a investičnú bezpečnosť daného podniku.

Pozmeňujúci návrh 735
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Koncoví používatelia majú právo 
ukončiť svoju zmluvu bez akýchkoľvek 
nákladov po oznámení zmien v zmluvných 
podmienkach navrhovaných 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti, pokiaľ navrhované 
zmeny nie sú výhradne zmeny v prospech 
koncového používateľa. Poskytovatelia 
koncovým používateľom primerane 
a minimálne mesiac vopred oznámia, 
akúkoľvek takúto zmenu a zároveň ich 
informujú o ich právach týkajúcich sa 
ukončenia zmluvy bez akýchkoľvek 
nákladov, ak neakceptujú nové podmienky. 
Odsek 2 sa uplatňuje mutatis mutandis.

(4) Koncoví používatelia majú právo 
ukončiť svoju zmluvu bez akýchkoľvek 
nákladov po oznámení zmien v kvalite 
služby alebo zmluvných podmienkach 
navrhovaných poskytovateľom 
elektronických komunikácií verejnosti, 
pokiaľ navrhované zmeny nie sú výhradne 
zmeny v prospech koncového používateľa. 
Poskytovatelia koncovým používateľom 
primerane a minimálne mesiac vopred 
oznámia, akúkoľvek takúto zmenu 
a zároveň ich informujú o ich právach 
týkajúcich sa ukončenia zmluvy bez 
akýchkoľvek nákladov, ak neakceptujú 
nové podmienky. Odsek 2 sa uplatňuje 
mutatis mutandis.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 736
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Predplatenie si dodatočných služieb (6) Predplatenie si dodatočných služieb 
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poskytovaných tým istým poskytovateľom 
elektronických komunikácií verejnosti 
neoprávňuje na opätovné začatie 
počiatočného zmluvného obdobia, okrem 
prípadu, keď cena dodatočnej služby 
(dodatočných služieb) výrazne prevyšuje 
cenu pôvodných služieb alebo keď sa 
dodatočné služby ponúkajú za špeciálnu 
zvýhodnenú cenu spojenú s predĺžením 
existujúcej zmluvy.

poskytovaných tým istým poskytovateľom 
elektronických komunikácií verejnosti 
neoprávňuje na opätovné začatie 
počiatočného zmluvného obdobia. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Prenos čísel a ich aktivácia sa vykonajú 
v čo najkratšom čase. V prípade koncových 
používateľov, ktorí uzavreli zmluvu 
o prenesení čísla k novému 
poskytovateľovi, sa toto číslo aktivuje do 
jedného pracovného dňa od uzavretia 
takejto zmluvy. Strata služby počas 
procesu prenosu čísla, ak k nej dôjde, 
nesmie trvať dlhšie ako jeden pracovný 
deň.

3. Prenos čísel a ich aktivácia sa vykonajú 
v čo najkratšom čase a v každom prípade 
najneskôr do štyroch pracovných dní. Aby 
sa obmedzil počet prípadov, v ktorých sa 
požiadavka na prenos čísla zamietne, 
poskytovateľ prenášajúci číslo musí 
zamietnutie prenosu jasne a podrobne 
odôvodniť. V prípade koncových 
používateľov, ktorí uzavreli zmluvu 
o prenesení čísla k novému 
poskytovateľovi, sa toto číslo aktivuje do 
jedného pracovného dňa od uzavretia 
takejto zmluvy. Strata služby počas 
procesu prenosu čísla, ak k nej dôjde, 
nesmie trvať dlhšie ako jeden pracovný 
deň.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 738
Paul Rübig
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Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti, ktorí zdržiavajú 
zmenu poskytovateľa alebo uplatňujú 
zneužívajúce postupy vrátane 
neposkytnutia informácií potrebných na 
prenesenie čísla v čo najkratšom čase, sú 
povinní nahradiť koncovým používateľom 
vystaveným takémuto oneskoreniu alebo 
zneužitiu takúto ujmu.

6. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti, ktorí zdržiavajú 
zmenu poskytovateľa alebo uplatňujú 
zneužívajúce postupy vrátane 
neposkytnutia informácií potrebných na 
prenesenie čísla v čo najkratšom čase, sú 
povinní nahradiť koncovým používateľom 
vystaveným takémuto oneskoreniu alebo 
zneužitiu takúto ujmu, spôsobom 
primeraným ku vzniknutej škode. Pri 
prenose portability by sa zároveň mal brať 
ohľad na prípadné nezaplatené faktúry 
a v tejto súvislosti by mala existovať 
možnosť prenos portability primeraným 
spôsobom spomaliť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 739
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 30 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30a
Uplatňovanie všeobecných zásad pre 

sprostredkovateľov služieb informačnej 
spoločnosti

Vnútroštátne dozorné orgány zabezpečia, 
aby sprostredkovatelia služieb 
informačnej spoločnosti konali pri 
poskytovaní svojich služieb v súlade so 
zásadami transparentnosti, 
nediskriminácie a otvorenosti platforiem 
vrátane uľahčenia zmeny poskytovateľa, 
v súlade so zásadou interoperability, 
prenosnosti aplikácií a dát a neutralitou 
pri digitálnom vyhľadávaní obsahov.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 740
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 30 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30a
Uplatňovanie všeobecných zásad pre 
poskytovateľov služieb v informačnej 

spoločnosti
Vnútroštátne dozorné orgány zabezpečia, 
aby sa dodržiavali práva vnútroštátnych 
spotrebiteľov. Poskytovatelia služieb 
informačnej spoločnosti musia pri 
poskytovaní svojich služieb konať 
v súlade so zásadami transparentnosti 
a nediskriminácie, vrátane uľahčenia 
zmeny poskytovateľa, v súlade so zásadou 
interoperability a neutralitou pri 
digitálnom vyhľadávaní obsahov. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 741
Paul Rübig

Návrh nariadenia
Článok 30 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30a
Uplatňovanie všeobecných princípov 

a právnych predpisov aj na 
poskytovateľov informačných služieb.

Vnútroštátne regulačné orgány 
zabezpečia, aby poskytovatelia 
informačných služieb konali v súlade 
s rovnakými zásadami transparentnosti, 
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nediskriminácie a otvorenosti platforiem 
vrátane uľahčenia zmeny poskytovateľa, 
interoperability, komunikácie „každý 
s každým“, prenosnosti aplikácií a dát 
a neutralitou pri vyhľadávaní.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 742
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola Va (nová)
Otvorenosť a transparentnosť
Článok 30a (nový) - Uplatňovanie 
všeobecných zásad v súvislosti 
s otvorenosťou a transparentnosťou pre 
poskytovateľov služieb v informačnej 
spoločnosti
Vnútroštátne regulačné orgány 
zabezpečia, aby poskytovatelia služieb 
v informačnej spoločnosti dodržiavali 
zásady transparentnosti, nediskriminácie 
a otvorenosti platforiem pre poskytovanie 
služieb, vrátane uľahčenia zmeny 
poskytovateľa, interoperability, prenosu 
dát "„každý s každým“, prenosnosti 
aplikácií a dát a neutralitou pri 
vyhľadávaní.

Or. de

Odôvodnenie

Od prijatia právneho rámca EÚ (2002) sa trh v oblasti telekomunikácií výrazne zmenil. 
V súčasnosti sa vyznačuje konvergenciou kedysi oddelených trhov poskytovateľov tradičných 
telekomunikačných služieb a poskytovateľov internetových služieb. V záujme zachovania 
jednotných práv spotrebiteľov, transparentnosti a súkromnej sféry pri využívaní 
komunikačných služieb by mali pravidlá platiť zároveň pre tradičné služby v oblasti 
telekomunikácií ako aj pre služby v oblasti internetu.
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Pozmeňujúci návrh 743
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o európskych poskytovateľov 
elektronických komunikácií, sankcie sa 
ukladajú v súlade s kapitolou II a so 
zreteľom na príslušné právomoci 
národných regulačných orgánov 
v domovskom a hostiteľskom členskom 
štáte.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 744
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomocí najneskôr deväť 
mesiacov pred ukončením tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomocí sa v tichosti predĺži o ďalšie 
obdobie rovnakého trvania, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevznesie námietku voči jeho predĺženiu 
najneskôr tri mesiace pred ukončením 
príslušného obdobia.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 745
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 746
Petra Kammerevert

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 747
Petra Kammerevert
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Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 748
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 a (nový)
Smernica 2002/20/ES
Článok 10 – odsek 6 a nový

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 10 sa vkladá tento odsek 6a:
„Národný regulačný orgán oznámi 
orgánu BEREC akékoľvek opatrenia, 
ktoré prijme podľa odsekov 5 a 6.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 749
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 34 a (nový)
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Smernica 2002/19/ES
Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 34a
Zmeny smernice 2002/19/ES

Smernica 2002/19/ES sa mení takto:
V článku 13 ods. 2a (nový) sa dopĺňa 
tento odsek:
Keď národný regulačný orgán zvažuje, či 
má alebo nemá uložiť alebo ponechať 
kontroly cien v súlade s odsekom 1 v 
súvislosti s veľkoobchodným prístupom k 
sieťam novej generácie, vezme do úvahy 
stav hospodárskej súťaže na 
maloobchodnom trhu. V prítomnosti 
efektívnej ochrany pred diskrimináciou 
na veľkoobchodnej úrovni a 
preukázateľného cenového obmedzenia 
zo strany infraštruktúrnej konkurencie 
konkurenčných pevných alebo 
bezdrôtových sietí budúcej generácie, 
alebo produktov regulovaného prístupu v 
sieti s medenými káblami, národný 
regulačný orgán zruší cenové kontroly 
veľkoobchodného prístupu do sietí novej 
generácie.

Or. en

Odôvodnenie

Cenová regulácia je odôvodniteľná iba vtedy, ak je potrebné chrániť koncových používateľov 
pred monopolnými cenami, t. j. v prítomnosti takzvanej „trvalej prekážky“, ktorá nepodlieha 
cenovým obmedzeniam zo strany konkurenčných maloobchodných ponúk alebo regulovaných 
ponúk v inej sieti. Zakotvenie zásady do zákonov EÚ poskytuje potrebnú právnu istotu.

Pozmeňujúci návrh 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 34 a (nový)
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Rozhodnutie č. 243/2012/EÚ
Článok 15 

Platný text Pozmeňujúci návrh

Článok 34a
Zmeny rozhodnutia č. 243/2012/EÚ

V článku 15 sa tretí pododsek mení takto
„Článok 15 „Podávanie správ a preskúmanie

Podávanie správ a preskúmanie Do 10. apríla 2014 Komisia Európskemu 
parlamentu a Rade podá správu o 
činnostiach vypracovaných a opatreniach 
prijatých na základe tohto rozhodnutia.

Do 10. apríla 2014 Komisia Európskemu 
parlamentu a Rade podá správu o 
činnostiach vypracovaných a opatreniach 
prijatých na základe tohto rozhodnutia.

Členské štáty poskytnú Komisii všetky 
informácie potrebné na účel preskúmania 
uplatňovania tohto rozhodnutia.

Členské štáty poskytnú Komisii všetky 
informácie potrebné na účel preskúmania 
uplatňovania tohto rozhodnutia.

Do 31. decembra 2015 Komisia vykoná 
preskúmanie uplatňovania tohto 
rozhodnutia. Toto preskúmanie bude 
zahŕňať:

Do 31. decembra 2015 Komisia vykoná 
preskúmanie uplatňovania tohto 
rozhodnutia.“

Spoločný harmonogram, v ktorom sa určí 
konečný dátum, ku ktorému sa pásma 
určené  na mobilné širokopásmové 
komunikácie na úrovni ITU, ako sú 
pásma 700 MHz, 1.5 GHz a 3,8 – 4,2 
GHz, uvoľnia a harmonizujú na mobilné 
širokopásmové využitie vo všetkých 
členských štátoch EÚ, pričom sa zohľadní 
výsledok posúdenia Európskej komisie v 
súlade s článkom 6 ods. 5.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:EN:PDF)

Pozmeňujúci návrh 751
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „elektronická komunikačná služba“ 
znamená službu bežne poskytovanú za 
úhradu, ktorá pozostáva úplne alebo 
prevažne z prenosu signálov 
v elektronických komunikačných sieťach, 
vrátane telekomunikačných služieb 
a prenosových služieb v sieťach 
používaných na vysielanie, s výnimkou 
služieb poskytujúcich obsah alebo 
vykonávajúcich edičnú kontrolu obsahu 
prenášaného pomocou elektronických 
komunikačných sietí a služieb; nezahŕňa 
služby informačnej spoločnosti 
definované  článku 1 smernice 98/34/ES, 
ktoré úplne alebo prevažne nepredstavujú 
prenos signálov v elektronických 
komunikačných sieťach;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 752
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok 2 – písmeno c

Súčasný text Pozmeňujúci návrh

1a. Článok 2c sa nahrádza takto:
„c) elektronická komunikačná služba: 
znamená službu bežne poskytovanú za 
úhradu, ktorá pozostáva úplne alebo 
prevažne z prenosu signálov v 
elektronických komunikačných sieťach, 
vrátane telekomunikačných služieb a 
prenosových služieb v sieťach používaných 
na vysielanie, s výnimkou služieb 
poskytujúcich obsah alebo vykonávajúcich
edičnú kontrolu obsahu prenášaného
pomocou elektronických komunikačných 
sietí a služieb; nezahŕňa služby 

„c) elektronická komunikačná služba: 
znamená službu, ktorá pozostáva z prenosu 
signálov v elektronických komunikačných 
sieťach, vrátane telekomunikačných 
služieb, ako aj služieb, ktoré umožňujú 
alebo ponúkajú komunikáciu
a prenosových služieb v sieťach 
používaných na vysielanie, s výnimkou 
služieb, ktorých hlavným cieľom je 
ponúkať obsah z oblasti médií na ktorom 
poskytovateľ vykonal edičnú kontrolu 
prenášané pomocou elektronických 
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informačnej spoločnosti definované v 
článku 1 smernice 98/34/ES, ktoré úplne 
alebo prevažne nepredstavujú prenos
signálov v elektronických komunikačných 
sieťach;“

komunikačných sietí a služieb; nezahŕňa 
služby informačnej spoločnosti definované 
v článku 1 smernice 98/34/ES, aj pokiaľ sa 
zakladajú na prenose signálov 
v elektronických komunikačných sieťach, 
pokiaľ nemajú zásadne komunikatívny 
charakter;“

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DE:PDF)

Odôvodnenie

Rozšírenie definície elektronických komunikačných služieb je nutné, pretože definícia z roku 
2002 je prekonaná a tradiční operátori v oblasti telekomunikácií sa pohybujú na rovnakom 
trhu, ako poskytovatelia obsahu over-the-top (OTT).

Pozmeňujúci návrh 753
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok 2 – písmeno c 

Platný text Pozmeňujúci návrh

V článku 2 sa písmeno c mení takto:
„„elektronická komunikačná služba“ je 
služba bežne poskytovaná za úplatu, ktorá 
pozostáva úplne alebo hlavne z prenosu 
signálov v elektronických komunikačných 
sieťach, vrátane telekomunikačných 
služieb a prenosových služieb v sieťach 
používaných na vysielanie, nezahŕňa však 
služby poskytujúce alebo vykonávajúce 
edičnú kontrolu obsahu prenášaného 
pomocou elektronických komunikačných 
sietí a služieb; nezahŕňa služby 
informačnej spoločnosti vymedzené v 
článku 1 smernice 98/34/ES, ktoré úplne 
alebo hlavne nepredstavujú prenos 
signálov v elektronických komunikačných 

„„elektronická komunikačná služba“ je 
služba, ktorá pozostáva z prenosu signálov 
v elektronických komunikačných sieťach,
prenosových služieb v sieťach používaných 
na vysielanie a náhrad na základe 
internetového protokolu, ktoré využívajú 
aplikácie alebo platformy služieb, 
nezahŕňa však služby poskytujúce alebo 
vykonávajúce edičnú kontrolu obsahu 
prenášaného pomocou elektronických 
komunikačných sietí a služieb; nezahŕňa 
služby informačnej spoločnosti vymedzené 
v článku 1 smernice 98/34/ES, ktoré úplne 
alebo hlavne nepredstavujú prenos 
signálov v elektronických komunikačných 
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sieťach.“ sieťach a neposkytuje náhradu za ne.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EN:PDF)

Odôvodnenie

Od prijatia regulačného rámca EÚ v roku 2002 sa trh s komunikáciami významne zmenil a 
dnes sa vyznačuje konvergenciou kedysi oddelenejších trhov tradičných telekomunikačných 
služieb a služieb založených na internetovom protokole. Migráciou na všetky služby založené 
na internetovom protokole sa zotrie rozdiel medzi službami založenými na internetovom 
protokole a telekomunikačnými službami. V súčasnosti sa textová a hlasová komunikácia 
alebo videokomunikácia čoraz častejšie nahrádza softvérovými aplikáciami alebo 
poskytovateľmi dátových platforiem. S cieľom zachovať základné práva spotrebiteľa, 
požiadavky transparentnosti a súkromia a zabezpečiť základné bezpečnostné požiadavky, ako 
je poskytovanie núdzových služieb, sa pravidlá stanovené pre tradičné telekomunikačné 
služby musia vzťahovať aj na poskytovanie týchto alternatívnych služieb. V opačnom prípade 
ponecháme európskeho občana v čoraz väčšej miere bez akejkoľvek základnej ochrany a 
zachováme nerovnováhu medzi poskytovateľmi služieb na trhoch s elektronickými 
komunikáciami. Z tohto dôvodu nastal najvyšší čas rozšíriť rozsah uplatňovania rámcových 
pravidiel ochrany nášho občana na všetkých poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú 
spotrebiteľovi podobné služby.

Pozmeňujúci návrh 754
Francesco De Angelis

Návrh nariadenia
Článok 35 – ods. 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– a) v odseku 1 sa prvý pododsek 
nahrádza takto::

vypúšťa sa

‘
1. V prípadoch, keď je cieľom 
zamýšľaného opatrenia, na ktoré sa 
vzťahuje článok 7 ods. 3, uložiť, zmeniť 
alebo zrušiť povinnosť prevádzkovateľa 
podľa článku 16 tejto smernice v spojení s 
článkom 5 a článkami 9 až 13 smernice 
2002/19/ES (prístupová smernica), a 
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článku 17 smernice 2002/22/ES (smernica 
univerzálnej služby), Komisia môže v 
rámci jednomesačného obdobia 
stanoveného v článku 7 ods. 3 tejto 
smernice oznámiť príslušnému 
národnému regulačnému orgánu a 
orgánu BEREC svoje dôvody, prečo sa 
domnieva, že navrhované opatrenie by 
vytvorilo prekážku jednotnému trhu, alebo 
svoje vážne pochybnosti, pokiaľ ide o 
súlad opatrenia s právnymi predpismi 
Únie, pričom zohľadní akékoľvek 
prípadné odporúčanie prijaté podľa 
článku 19 ods. 1 tejto smernice týkajúce 
sa harmonizovaného uplatňovania 
konkrétnych ustanovení tejto smernice a 
špecifických smerníc. V takom prípade sa 
návrh opatrenia neprijme ďalšie tri 
mesiace po oznámení Komisie.
’

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa predišlo škodlivým účinkom na koncových používateľov, je potrebné opätovne potvrdiť 
kompetencie národných orgánov, pokiaľ ide o úlohu harmonizovať uplatňovanie osobitných 
ustanovení tejto a ďalších osobitných smerníc.

Pozmeňujúci návrh 755
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 35 – ods. 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– a) v odseku 1 sa prvý pododsek 
nahrádza takto::

vypúšťa sa

‘
1. V prípadoch, keď je cieľom 
zamýšľaného opatrenia, na ktoré sa 
vzťahuje článok 7 ods. 3, uložiť, zmeniť 
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alebo zrušiť povinnosť prevádzkovateľa 
podľa článku 16 tejto smernice v spojení s 
článkom 5 a článkami 9 až 13 smernice 
2002/19/ES (prístupová smernica), a 
článku 17 smernice 2002/22/ES (smernica 
univerzálnej služby), Komisia môže v 
rámci jednomesačného obdobia 
stanoveného v článku 7 ods. 3 tejto 
smernice oznámiť príslušnému 
národnému regulačnému orgánu a 
orgánu BEREC svoje dôvody, prečo sa 
domnieva, že navrhované opatrenie by 
vytvorilo prekážku jednotnému trhu, alebo 
svoje vážne pochybnosti, pokiaľ ide o 
súlad opatrenia s právnymi predpismi 
Únie, pričom zohľadní akékoľvek 
prípadné odporúčanie prijaté podľa 
článku 19 ods. 1 tejto smernice týkajúce 
sa harmonizovaného uplatňovania 
konkrétnych ustanovení tejto smernice a 
špecifických smerníc. V takom prípade sa 
návrh opatrenia neprijme ďalšie tri 
mesiace po oznámení Komisie.
’

Or. en

Pozmeňujúci návrh 756
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 35 – ods. 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– a) v odseku 1 sa prvý pododsek 
nahrádza takto::

vypúšťa sa

‘
1. V prípadoch, keď je cieľom 
zamýšľaného opatrenia, na ktoré sa 
vzťahuje článok 7 ods. 3, uložiť, zmeniť 
alebo zrušiť povinnosť prevádzkovateľa 
podľa článku 16 tejto smernice v spojení s 
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článkom 5 a článkami 9 až 13 smernice 
2002/19/ES (prístupová smernica), a 
článku 17 smernice 2002/22/ES (smernica 
univerzálnej služby), Komisia môže v 
rámci jednomesačného obdobia 
stanoveného v článku 7 ods. 3 tejto 
smernice oznámiť príslušnému 
národnému regulačnému orgánu a 
orgánu BEREC svoje dôvody, prečo sa 
domnieva, že navrhované opatrenie by 
vytvorilo prekážku jednotnému trhu, alebo 
svoje vážne pochybnosti, pokiaľ ide o 
súlad opatrenia s právnymi predpismi 
Únie, pričom zohľadní akékoľvek 
prípadné odporúčanie prijaté podľa 
článku 19 ods. 1 tejto smernice týkajúce 
sa harmonizovaného uplatňovania 
konkrétnych ustanovení tejto smernice a 
špecifických smerníc. V takom prípade sa 
návrh opatrenia neprijme ďalšie tri 
mesiace po oznámení Komisie.
’

Or. en

Pozmeňujúci návrh 757
Francesco De Angelis

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– a) medzi prvý a druhý pododsek odseku 
1 sa vkladá tento pododsek:

vypúšťa sa

‘
Pri posudzovaní, či sa daný trh vyznačuje 
charakteristikami, ktoré môžu 
opodstatňovať uloženie regulačných 
povinností ex ante, a preto musí byť 
zahrnutý v odporúčaní, Komisia 
zohľadňuje najmä potrebu konvergentnej 
regulácie v rámci Únie, potrebu 
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presadzovať efektívne investície a 
inováciu v záujme koncových 
používateľov a globálnej 
konkurencieschopnosti hospodárstva 
Únie, a primeranosť vo vzťahu k 
dotknutému trhu spoločne s ďalšími 
faktormi, ako je napríklad existujúca 
hospodárska súťaž na maloobchodnej 
úrovni založená na infraštruktúre, 
hospodársku súťaž v oblasti cien, výberu 
a kvality produktov ponúkaných 
koncovým používateľom. Komisia berie 
do úvahy všetky príslušné prekážky 
hospodárskej súťaže bez ohľadu na to, či 
sa siete, služby alebo aplikácie, ktoré 
vytvárajú takéto prekážky, považujú za 
elektronické komunikačné siete, 
elektronické komunikačné služby alebo 
iné druhy služieb alebo aplikácií, ktoré sú 
porovnateľné z hľadiska koncového 
používateľa, s cieľom určiť, či sú vo 
všeobecnosti v Únii alebo jej podstatnej 
časti súčasne splnené tieto tri kritériá:
a) prítomnosť významných a 
neprechodných štrukturálnych, právnych 
a regulačných prekážok vstupu,
b) štruktúra trhu neumožňuje účinnú 
hospodársku súťaž v rámci relevantného 
časového horizontu, so zreteľom na stav 
hospodárskej súťaže založenej na
infraštruktúre alebo inej hospodárskej 
súťaže, ktorá vytvára prekážky vstupu,
c) samotné právne predpisy v oblasti 
hospodárskej súťaže nie sú postačujúce 
na adekvátne riešenie zisteného(-ých) 
zlyhania(-í) trhu.
’

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa predišlo škodlivým účinkom na koncových používateľov, je potrebné zabrániť 
oslabeniu pravidiel hospodárskej súťaže v členských štátoch.
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Pozmeňujúci návrh 758
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– a) medzi prvý a druhý pododsek odseku 
1 sa vkladá tento pododsek:

vypúšťa sa

‘
Pri posudzovaní, či sa daný trh vyznačuje 
charakteristikami, ktoré môžu 
opodstatňovať uloženie regulačných 
povinností ex ante, a preto musí byť 
zahrnutý v odporúčaní, Komisia 
zohľadňuje najmä potrebu konvergentnej 
regulácie v rámci Únie, potrebu 
presadzovať efektívne investície a 
inováciu v záujme koncových 
používateľov a globálnej 
konkurencieschopnosti hospodárstva 
Únie, a primeranosť vo vzťahu k 
dotknutému trhu spoločne s ďalšími 
faktormi, ako je napríklad existujúca 
hospodárska súťaž na maloobchodnej 
úrovni založená na infraštruktúre, 
hospodársku súťaž v oblasti cien, výberu 
a kvality produktov ponúkaných 
koncovým používateľom. Komisia berie 
do úvahy všetky príslušné prekážky 
hospodárskej súťaže bez ohľadu na to, či 
sa siete, služby alebo aplikácie, ktoré 
vytvárajú takéto prekážky, považujú za 
elektronické komunikačné siete, 
elektronické komunikačné služby alebo 
iné druhy služieb alebo aplikácií, ktoré sú 
porovnateľné z hľadiska koncového 
používateľa, s cieľom určiť, či sú vo 
všeobecnosti v Únii alebo jej podstatnej 
časti súčasne splnené tieto tri kritériá:
a) prítomnosť významných a 
neprechodných štrukturálnych, právnych 
a regulačných prekážok vstupu,
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b) štruktúra trhu neumožňuje účinnú 
hospodársku súťaž v rámci relevantného 
časového horizontu, so zreteľom na stav 
hospodárskej súťaže založenej na 
infraštruktúre alebo inej hospodárskej 
súťaže, ktorá vytvára prekážky vstupu,
c) samotné právne predpisy v oblasti 
hospodárskej súťaže nie sú postačujúce 
na adekvátne riešenie zisteného(-ých) 
zlyhania(-í) trhu.
’

Or. en

Pozmeňujúci návrh 759
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– a) medzi prvý a druhý pododsek odseku 
1 sa vkladá tento pododsek:

vypúšťa sa

‘
Pri posudzovaní, či sa daný trh vyznačuje 
charakteristikami, ktoré môžu 
opodstatňovať uloženie regulačných 
povinností ex ante, a preto musí byť 
zahrnutý v odporúčaní, Komisia 
zohľadňuje najmä potrebu konvergentnej 
regulácie v rámci Únie, potrebu 
presadzovať efektívne investície a 
inováciu v záujme koncových 
používateľov a globálnej 
konkurencieschopnosti hospodárstva 
Únie, a primeranosť vo vzťahu k 
dotknutému trhu spoločne s ďalšími 
faktormi, ako je napríklad existujúca 
hospodárska súťaž na maloobchodnej 
úrovni založená na infraštruktúre, 
hospodársku súťaž v oblasti cien, výberu 
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a kvality produktov ponúkaných 
koncovým používateľom. Komisia berie 
do úvahy všetky príslušné prekážky 
hospodárskej súťaže bez ohľadu na to, či 
sa siete, služby alebo aplikácie, ktoré 
vytvárajú takéto prekážky, považujú za 
elektronické komunikačné siete, 
elektronické komunikačné služby alebo 
iné druhy služieb alebo aplikácií, ktoré sú 
porovnateľné z hľadiska koncového 
používateľa, s cieľom určiť, či sú vo 
všeobecnosti v Únii alebo jej podstatnej 
časti súčasne splnené tieto tri kritériá:
a) prítomnosť významných a 
neprechodných štrukturálnych, právnych 
a regulačných prekážok vstupu,
b) štruktúra trhu neumožňuje účinnú 
hospodársku súťaž v rámci relevantného 
časového horizontu, so zreteľom na stav 
hospodárskej súťaže založenej na 
infraštruktúre alebo inej hospodárskej 
súťaže, ktorá vytvára prekážky vstupu,
c) samotné právne predpisy v oblasti 
hospodárskej súťaže nie sú postačujúce 
na adekvátne riešenie zisteného(-ých) 
zlyhania(-í) trhu.
’

Or. en

Pozmeňujúci návrh 760
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 1 ods. 1 sa vkladá tento tretí 
pododsek:

vypúšťa sa

‘
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Toto nariadenie sa vzťahuje na 
roamingové služby poskytované v Únii 
koncovým používateľom, ktorých 
domácim poskytovateľom je poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti v 
členskom štáte.
’

Or. en

Pozmeňujúci návrh 761
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012 
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje na roamingové 
služby poskytované v Únii koncovým 
používateľom, ktorých domácim 
poskytovateľom je poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti v 
členskom štáte.

Toto nariadenie sa vzťahuje na regulované 
roamingové služby poskytované v Únii 
koncovým používateľom, ktorých 
domácim poskytovateľom je poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti v 
členskom štáte

Or. en

Pozmeňujúci návrh 762
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 2 – odsek 2 – písmeno r (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 2 ods. 2 sa vkladá toto 
písmeno r):

vypúšťa sa

‘
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„r) „dvojstranná alebo mnohostranná 
roamingová dohoda“ je jedna alebo 
viacero obchodných alebo technických 
dohôd medzi poskytovateľmi roamingu, 
ktoré umožňujú virtuálne rozšírenie 
pokrytia domácou sieťou a udržateľné 
poskytovanie regulovaných 
maloobchodných roamingových služieb 
každým poskytovateľom roamingových 
služieb pri rovnakých cenových 
hladinách, aké sú pri ich domácich 
mobilných komunikačných službách.
’

Or. en

Pozmeňujúci návrh 763
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 4 sa dopĺňa tento odsek 7: vypúšťa sa
‘
7. Tento článok sa nevzťahuje na 
poskytovateľov roamingu, ktorí poskytujú 
regulované maloobchodné roamingové 
služby v súlade s článkom 4a.
’

Or. en

Pozmeňujúci návrh 764
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 3
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Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Tento článok sa nevzťahuje na 
poskytovateľov roamingu, ktorí poskytujú 
regulované maloobchodné roamingové 
služby v súlade s článkom 4a.

7. Zrušením poplatkov za roaming stráca 
tento článok platnosť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 765
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa nevzťahuje na 
poskytovateľov roamingu, ktorí poskytujú 
regulované maloobchodné roamingové 
služby v súlade s článkom 4a.

Tento článok sa uplatňuje do 30. júna 
2016.

Or. en

Odôvodnenie

Návrhom Komisie sa osobitný predaj roamingových služieb v Európe v skutočnosti pribrzdil v 
dôsledku neistoty na trhu, ktorú návrh vyvoláva, kým nebude prijatý. Vzhľadom na zrušenie 
roamingových poplatkov, ako to navrhuje spravodajca, už nástroje oddelenia nie sú užitočné, 
a preto by sa od poskytovateľov nemalo vyžadovať ďalšie vyčleňovanie zdrojov na túto 
oblasť.

Pozmeňujúci návrh 766
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 768
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa uplatňuje na
poskytovateľov roamingových služieb, 
ktorí:

1. Poskytovatelia roamingových služieb sú 
oprávnení obmedziť spotrebu 
regulovaných roamingových služieb pri 
uplatniteľnej sadzbe domácich služieb na 
základe kritéria primeraného používania. 
Všetky kritériá primeraného používania 
sa uplatňujú tak, aby spotrebitelia 
využívajúci rozmanité domáce 
maloobchodné balíky poskytovateľa 
roamingových služieb mali možnosť pri 
pravidelných cestách v rámci územia Únie 
bez váhania zachovávať typické domáce 
spotrebiteľské zvyklosti, aké sú spojené s 
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ich príslušnými domácimi 
maloobchodnými balíkmi. Poskytovateľ 
roamingových služieb využívajúci túto 
možnosť v súlade s článkom 26 ods. 1 
písm. b) nariadenia XXX/2014 uverejňuje 
a v súlade s článkom 26 ods. 1 písm. b) a 
písm. c) uvedeného nariadenia do svojich 
zmlúv zahŕňa podrobné informácie o tom, 
ako sa kritérium primeraného používania 
uplatňuje, pričom uvádza hlavné cenové, 
objemové alebo iné parametre príslušného 
maloobchodného balíka.
2. Do 31.decembra 2014 po konzultáciách 
so zainteresovanými stranami a v úzkej 
spolupráci s Komisiou stanoví orgán 
BEREC všeobecné usmernenia na 
uplatňovanie kritérií primeraného 
používania v maloobchodných zmluvách 
poskytovateľov roamingových služieb 
využívajúcich ustanovenia tohto článku. 
Orgán BEREC zostaví takéto usmernenia 
na základe celkového cieľa vytýčeného v 
odseku 1, pričom zohľadní predovšetkým 
vývoj cien a spotrebiteľských zvyklostí v 
členských štátoch, každý viditeľný vplyv 
roamingu na sadzby domácich služieb pri 
tvorbe takýchto sadzieb, ako aj na vývoj 
veľkoobchodných roamingových sadzieb 
za nevyvážený prenos medzi 
poskytovateľmi roamingových služieb.

3. Príslušný vnútroštátny regulačný orgán 
sleduje uplatňovanie kritérií primeraného 
používania a dohliada naň, pričom v 
maximálnej miere zohľadňuje 
usmernenia orgánu BEREC, hneď, ako 
sa prijmú, a zabezpečuje, aby sa 
neukladali žiadne neprimerané 
podmienky. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 769
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie 531/2012
Článok 4 a – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odseky 1, 6 a 7 nevylučujú možnosť, aby 
poskytovateľ roamingových služieb 
obmedzil spotrebu regulovaných 
roamingových služieb pri uplatniteľnej 
sadzbe domácich služieb na základe 
odvolania sa na kritérium primeraného 
používania. Všetky kritériá primeraného 
používania sa uplatňujú tak, aby 
spotrebitelia využívajúci rozmanité 
domáce maloobchodné balíky 
poskytovateľa roamingových služieb mali 
možnosť pri pravidelných cestách v rámci 
územia Únie bez váhania zachovávať 
typické domáce spotrebiteľské zvyklosti, 
aké sa viažu na ich príslušné domáce 
maloobchodné balíky. Poskytovateľ 
roamingových služieb využívajúci túto 
možnosť v súlade s článkom 25 ods. 1 
písm. b) nariadenia XXX/2014 uverejňuje 
a v súlade s článkom 26 ods. 1 písm. b) 
a c) uvedeného nariadenia do svojich 
zmlúv zahŕňa podrobné kvantifikované
informácie o tom, ako sa kritérium 
primeraného používania uplatňuje, 
pričom uvádza hlavné cenové, objemové 
alebo iné parametre dotknutého 
maloobchodného balíka.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 770
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie 531/2012
Článok 4 a – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

BEREC do 31. decembra 2014 po 
konzultáciách so zainteresovanými 
stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou 
stanoví všeobecné usmernenia na 
uplatňovanie kritérií primeraného 
používania v maloobchodných zmluvách 
poskytovateľov roamingových služieb 
využívajúcich ustanovenia tohto článku.
BEREC zostaví takéto usmernenia na 
základe celkového cieľa vytýčeného 
v prvom pododseku, pričom zohľadní 
predovšetkým vývoj cien 
a spotrebiteľských zvyklostí v členských 
štátoch, každý viditeľný vplyv roamingu na 
sadzby domácich služieb pri tvorbe 
takýchto sadzieb, ako aj na vývoj 
veľkoobchodných roamingových sadzieb 
za nevyvážený prenos medzi 
poskytovateľmi roamingových služieb.

BEREC zostaví takéto usmernenia na 
základe celkového cieľa vytýčeného 
v prvom pododseku, pričom zohľadní 
predovšetkým vývoj cien 
a spotrebiteľských zvyklostí v členských 
štátoch, každý viditeľný vplyv roamingu na 
sadzby domácich služieb pri tvorbe 
takýchto sadzieb, ako aj na vývoj 
veľkoobchodných roamingových sadzieb 
za nevyvážený prenos medzi 
poskytovateľmi roamingových služieb.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 771
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 6 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 BEREC do 31. decembra 2014 po 
konzultáciách so zainteresovanými 
stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou 
stanoví všeobecné usmernenia na 
uplatňovanie kritérií primeraného 
používania v maloobchodných zmluvách 
poskytovateľov roamingových služieb 
využívajúcich ustanovenia tohto článku. 
BEREC zostaví takéto usmernenia na 
základe celkového cieľa vytýčeného v 
prvom pododseku, pričom zohľadní 

BEREC do 31. decembra 2016 po 
konzultáciách so zainteresovanými 
stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou 
stanoví všeobecné usmernenia na 
uplatňovanie kritérií primeraného 
používania v maloobchodných zmluvách 
poskytovateľov roamingových služieb 
využívajúcich ustanovenia tohto článku. 
BEREC zostaví takéto usmernenia na 
základe celkového cieľa vytýčeného 
v prvom pododseku, pričom zohľadní 
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predovšetkým vývoj cien a 
spotrebiteľských zvyklostí v členských 
štátoch, každý viditeľný vplyv roamingu na 
sadzby domácich služieb pri tvorbe 
takýchto sadzieb, ako aj na vývoj 
veľkoobchodných roamingových sadzieb 
za nevyvážený prenos medzi 
poskytovateľmi roamingových služieb.

predovšetkým vývoj cien 
a spotrebiteľských zvyklostí v členských 
štátoch, každý viditeľný vplyv roamingu na 
sadzby domácich služieb pri tvorbe 
takýchto sadzieb, ako aj na vývoj 
veľkoobchodných roamingových sadzieb 
za nevyvážený prenos medzi 
poskytovateľmi roamingových služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 772
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie 531/2012
Článok 4 a – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušný národný regulačný orgán sleduje 
uplatňovanie kritérií primeraného 
používania a dohliada naň, pričom 
v maximálnej miere zohľadňuje 
všeobecné usmernenia BEREC, hneď, 
ako sa prijmú, a zabezpečuje, aby sa 
neukladali žiadne neprimerané podmienky.

Príslušný národný regulačný orgán 
zabezpečuje, aby sa neukladali žiadne 
neprimerané podmienky

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 773
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EU) č. 531/2012
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 5 sa dopĺňa tento odsek 7:
7. Zrušením poplatkov za roaming stráca 
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tento článok platnosť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 774
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 5 sa dopĺňa tento odsek 7:
7. Tento článok sa uplatňuje do 30. júna 
2016.

Or. en

Odôvodnenie

Návrhom Komisie sa osobitný predaj roamingových služieb v Európe v skutočnosti pribrzdil v 
dôsledku neistoty na trhu, ktorú návrh vyvoláva, kým nebude prijatý. Vzhľadom na zrušenie 
roamingových poplatkov, ako to navrhuje spravodajca, už nástroje oddelenia nie sú užitočné, 
a preto by sa od poskytovateľov nemalo vyžadovať ďalšie vyčleňovanie zdrojov na túto 
oblasť.

Pozmeňujúci návrh 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Vkladá sa tento článok:
Článok 6a
Zrušenie maloobchodných poplatkov
S účinnosťou od 1. júla 2016 
poskytovatelia roamingu roamingovým 
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zákazníkom v ktoromkoľvek členskom 
štáte neúčtujú za uskutočnené alebo 
prijaté regulované roamingové volania, za 
každú odoslanú regulovanú roamingovú 
správu SMS, za každú odoslanú 
roamingovú správu MMS alebo za každé 
využité regulované dátové roamingové 
služby žiadny príplatok v porovnaní s 
poplatkami za služby mobilnej 
komunikácie na vnútroštátnej úrovni, 
alebo žiadny všeobecný poplatok 
umožňujúci využívanie koncového 
zariadenia, alebo služby v zahraničí.
S cieľom zabrániť neobmedzenému 
používaniu maloobchodných 
roamingových služieb na úrovni 
domácich cien, a tak aj prípadnému 
efektu vodnej postele, ktoré by mohli mať 
vplyv na ceny uplatňované na všetkých 
zákazníkov, aj na tých, ktorí nevyužívajú 
roamingové služby, poskytovatelia by mali 
byť oprávnení uplatniť vo svojom 
maloobchodnom balíku ustanovenie o 
korektnom využívaní, t. j. maximálnej 
dĺžke 5 týždňov ročne.
Do decembra 2015 Komisia po verejných 
konzultáciách, vyžiadaní a dôkladnom 
zohľadnení stanoviska orgánu BEREC, 
stanoví všeobecné usmernenia 
uplatňovania primeraných 
maloobchodných poplatkov, keď zákazník 
prekročí toto ustanovenie o korektnom 
využívaní. Tieto poplatky by v žiadnom 
prípade nemali prekročiť výšku náhrady 
nákladov na poskytovanie týchto služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 3 a (nový)
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Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 6 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 37 bode 4 (nový) sa vkladá 
tento článok:
Článok 6a 
Zrušenie maloobchodných roamingových 
poplatkov
S účinnosťou od 1. júla 2015 
poskytovatelia roamingu roamingovým 
zákazníkom neúčtujú za uskutočnené 
alebo prijaté regulované roamingové 
volania, za každú odoslanú regulovanú 
roamingovú správu SMS, za každú 
odoslanú roamingovú správu MMS, alebo 
za každé využité regulované dátové 
roamingové služby žiadny príplatok v 
porovnaní s poplatkami za služby 
mobilnej komunikácie na vnútroštátnej 
úrovni, alebo žiadny všeobecný poplatok 
umožňujúci využívanie koncového 
zariadenia alebo služby v zahraničí.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí súlad zrušenia roamingových poplatkov s 
uznesením Európskeho parlamentu z 12. septembra 2013 „Digitálna agenda pre rast, 
mobilitu a zamestnanosť: čas zaradiť vyššiu rýchlosť“, v ktorom Európsky parlament vyzýva 
na zrušenie roamingu v roku 2015. Začlenením správ MMS do tohto ustanovenia riešime 
neočakávane vysoké účty ako vznikajúci problém (spotrebiteľ si často myslí, že poslal SMS, 
no v skutočnosti ide o MMS, pre ktorú platia osobitné poplatky). Keďže sa v tomto článku 
veľmi konkrétne uvádzajú jednotlivé druhy ponúkaných služieb, včlenením znenia „alebo 
žiadny všeobecný poplatok umožňujúci využívanie koncového zariadenia alebo služby 
v zahraničí“ sa usilujeme zabrániť zavedeniu všeobecnejších poplatkov, napríklad za 
„umožnenie používania telefónu v zahraničí“ (niektorí operátori od spotrebiteľov vyžadujú, 
aby ich kontaktovali predtým, ako im aktivujú roaming v mobilnom telefóne).

Pozmeňujúci návrh 777
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
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Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 6a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgán BEREC do 31. decembra 2015 
po konzultáciách so zainteresovanými 
stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou 
stanoví všeobecné usmernenia na 
uplatňovanie kritérií primeraného 
používania poskytovateľmi roamingových 
služieb. BEREC musí brať ohľad najmä 
na vývoj cien a vzorce spotreby 
v členských štátoch, stupeň konvergencie 
domácich cenových úrovní v celej Únii, 
akýkoľvek pozorovateľný účinok 
roamingu za domáce servisné poplatky na 
vývoj týchto sadzieb, a na vývoj 
efektívnych veľkoobchodných sadzieb 
roamingu za nevyvážený prenos medzi 
poskytovateľmi roamingu rôznej veľkosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 778
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 6a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S účinnosťou od 1. júla 2016 
poskytovatelia roamingu neúčtujú 
roamingovým zákazníkom za uskutočnené 
alebo prijaté regulované roamingové 
volania, za každú odoslanú regulovanú 
roamingovú správu SMS, za každú 
odoslanú správu MMS či za každé využitie 
regulovaných dátových roamingových 
služieb žiadny príplatok v porovnaní s 
poplatkami za služby mobilnej 
komunikácie na vnútroštátnej úrovni, ani 
iný všeobecný poplatok za umožnenie 
využívania koncového zariadenia alebo 
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služby v zahraničí.

Or. en

Odôvodnenie

POZNÁMKA: MMS sú zahrnuté, aby sa predišlo situácii, že operátori majú priestor účtovať 
príplatok za MMS pri využívaní roamingu.

Pozmeňujúci návrh 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 7

Platný text Pozmeňujúci návrh

(4a) Článok 7 sa nahrádza takto:
„Článok 7 „Článok 7
Veľkoobchodné poplatky za 
uskutočňovanie regulovaných 
roamingových volaní

Veľkoobchodné poplatky za 
uskutočňovanie regulovaných 
roamingových volaní

1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, 
ktorý môže prevádzkovateľ navštívenej 
siete účtovať zákazníkovmu 
poskytovateľovi roamingu za poskytovanie 
regulovaného roamingového volania 
vytvoreného v tejto navštívenej sieti 
vrátane okrem iného nákladov na 
vytvorenie, tranzit a ukončenie volania, 
neprekročí od 1. júla 2012 sumu 0,14 EUR 
za minútu.

1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, 
ktorý môže prevádzkovateľ navštívenej 
siete účtovať zákazníkovmu 
poskytovateľovi roamingu za poskytovanie 
regulovaného roamingového volania 
vytvoreného v tejto navštívenej sieti 
vrátane okrem iného nákladov na 
vytvorenie, tranzit a ukončenie volania, 
neprekročí od 1. júla 2014 sumu 0,05 EUR 
za minútu.

2. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na 
akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov 
a vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov 
alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré 
zostáva do skončenia uplatňovania 
maximálneho priemerného 
veľkoobchodného poplatku, ako je 
ustanovené v tomto odseku, alebo do 30. 
júna 2022. Maximálny priemerný 

2. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na 
akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov 
a vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov 
alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré 
zostáva do skončenia uplatňovania 
maximálneho priemerného 
veľkoobchodného poplatku, ako je 
ustanovené v tomto odseku, alebo do 30. 
júna 2022. Maximálny priemerný poplatok 
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veľkoobchodný poplatok sa 1. júla 2013
zníži na 0,10 EUR a 1. júla 2014 na 
0,05 EUR a bez toho, aby bol dotknutý 
článok 19, zostáva vo výške 0,05 EUR do 
30. júna 2022.

sa 1. júla 2016 zníži na 0,01 EUR 
a zostane v tejto výške do 30. júna 2022.

3. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vypočítava 
vydelením celkového veľkoobchodného 
výnosu získaného za roaming celkovým 
počtom veľkoobchodných roamingových 
minút, ktoré príslušný prevádzkovateľ 
skutočne využil na poskytovanie 
veľkoobchodných roamingových volaní 
v rámci Únie za príslušné obdobie a ktoré 
sa sčítavajú na sekundovom základe 
upravenom tak, aby sa zohľadnila možnosť 
pre prevádzkovateľa navštívenej siete 
uplatňovať minimálny počiatočný 
zúčtovací čas nepresahujúci 30 sekúnd.

3. Poplatky za ukončenie roamingových 
hlasových hovorov v mobilných sieťach 
nepresiahnu 0,005 EUR od 1. júla 2016 a 
zostanú na tejto úrovni do 30. júna 2022.

4. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vypočítava 
vydelením celkového veľkoobchodného 
výnosu získaného za roaming celkovým 
počtom veľkoobchodných roamingových 
minút, ktoré príslušný prevádzkovateľ 
skutočne využil na poskytovanie 
veľkoobchodných roamingových volaní 
v rámci Únie za príslušné obdobie a ktoré 
sa sčítavajú na sekundovom základe 
upravenom tak, aby sa zohľadnila možnosť 
pre prevádzkovateľa navštívenej siete 
uplatňovať minimálny počiatočný 
zúčtovací čas nepresahujúci 30 sekúnd.

Or. en

((http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Odôvodnenie

V mnohých členských štátoch je priemerná maloobchodná domáca cena nižšia ako 0,05 EUR.
Zachovanie veľkoobchodných cien za hlasový roaming na súčasnej úrovni 0,05 EUR by 
mohlo od 1. júla 2016, kedy budú operátori povinní účtovať roamingovým zákazníkom sadzby 
rovnaké ako domácim, spôsobiť vážne narušenie trhu. Veľkoobchodné ceny za hlasové služby 
by sa preto mali naďalej znižovať s cieľom umožniť väčšiu konkurenciu. Poplatky za 
ukončenie roamingových volaní v mobilných sieťach by sa mali znížiť s cieľom zabrániť 
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narušeniu trhu.

Pozmeňujúci návrh 780
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 7 – odseky 1 a 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(4a) V článku 7 sa odsek 1 a odsek 2 
nahrádzajú takto:

"1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, 
ktorý môže prevádzkovateľ navštívenej 
siete účtovať zákazníkovmu 
poskytovateľovi roamingu za poskytovanie 
regulovaného roamingového volania 
vytvoreného v tejto navštívenej sieti 
vrátane okrem iného nákladov na 
vytvorenie, tranzit a ukončenie volania, 
neprekročí od 01. júla 2012 sumu 0,14 
EUR za minútu.

„1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, 
ktorý môže prevádzkovateľ navštívenej 
siete účtovať zákazníkovmu 
poskytovateľovi roamingu za poskytovanie 
regulovaného roamingového volania 
vytvoreného v tejto navštívenej sieti 
vrátane okrem iného nákladov na 
vytvorenie, tranzit a ukončenie volania, 
neprekročí limity stanovené v odseku 2.

2. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na 
akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov 
a vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov 
alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré 
zostáva do skončenia uplatňovania 
maximálneho priemerného 
veľkoobchodného poplatku, ako je 
ustanovené v tomto odseku, alebo do 30. 
júna 2022. Maximálny priemerný 
veľkoobchodný poplatok sa 1. júla 2013
zníži na 0,10 EUR a 1. júla 2014 na
0,05 EUR a bez toho, aby bol dotknutý 
článok 19, zostáva vo výške 0,05 EUR do 
30. júna 2022.“

2. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na 
akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov 
a vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov 
alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré 
zostáva do skončenia uplatňovania 
maximálneho priemerného 
veľkoobchodného poplatku, ako je 
ustanovené v tomto odseku, alebo do 30. 
júna 2022. Maximálny priemerný 
veľkoobchodný poplatok od 1. júla 2013 
nepresiahne 0,10 EUR a od 1. júla 2014 sa 
zníži na 0,03 EUR, od 1. júla 2015 na 0,02 
EUR a od 1. júla 2016 na 0,01 EUR.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)
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Odôvodnenie

Bez vytvorenia veľkoobchodného trhu, v ktorom môžu súťažiť menší hráči, by mohla nová 
legislatíva narušiť hospodársku súťaž a viesť k vytlačeniu menších dynamických hráčov z trhu 
medzinárodného roamingu. Týmto pozmeňovacím návrhom sa znížia maximálne 
veľkoobchodné ceny roamingu na úroveň, ktorá každému poskytovateľovi, pokiaľ si to praje,
v krátkodobom horizonte umožní poskytovať maloobchodné služby vrátane „roamingu ako 
doma“. Okrem toho sa maximálne veľkoobchodné ceny znižujú v súlade so znižovaním 
nákladov, pričom zachovávajú primeranú maržu vo vzťahu k maximálnym maloobchodným 
poplatkom pre podporu vstupu na trh. Tým sa umožní trhový vývoj maloobchodných ponúk a 
zaručí sa dosiahnutie politického cieľa ukončiť maloobchodné roamingové tarify do roku 
2015, t.j. že všetci poskytovatelia budú poskytovať mobilným užívateľom „roaming ako 
doma“. Predložené úrovne upravených maximálnych veľkoobchodných cien za roaming nie 
sú nižšie ako náklady, čoho dôkazom sú: (i) aktuálne maloobchodné ponuky na 
vnútroštátnych trhoch, (ii) aktuálne dohody a vnútroštátne ponuky na prístup pre 
prevádzkovateľov mobilnej virtuálnej siete, a (iii) malé množstvo bilaterálnych 
veľkoobchodných roamingových zmlúv medzi prevádzkovateľmi mobilných sietí. Okrem toho 
v septembrovej porovnávacej správe orgánu BEREC, v ktorej sa analyzovali priemerné 
maloobchodné a veľkoobchodné ceny za roaming v EÚ v prvom štvrťroku 2013, sa uvádzajú 
tieto marže: hlasové služby a) maloobchod: 0,324 centov za minútu, b) veľkoobchod: 0,113 
centov za minútu; SMS a) maloobchod: 0,084 centov za SMS, b) veľkoobchod: 0,025 centov 
za SMS; dátové služby a) maloobchod: 0,482 centov za MB, b) veľkoobchod: 0,069 centov za 
MB. Tieto čísla predstavujú marže vo výške 286 % za hlasové služby, 336 % za SMS a 698 % 
za dátové služby.

Pozmeňujúci návrh 781
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
1. Prístup k veľkoobchodnému roamingu 
sa musí poskytovať za nediskriminačných 
zmluvných podmienok bez rozlišovania 
vnútroštátnych a zahraničných 
prevádzkovateľov, a to vrátane zmluvných 
podmienok veľkoobchodného prístupu 
poskytovaného pre vnútroštátne mobilné 
služby; vytvorenie rovnakých podmienok 
pre všetky subjekty na trhu
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 782
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia majú právo na prístup 
do ostatných sietí za rovnaké 
veľkoobchodné poplatky a za rovnakých 
podmienok, za akých ponúkajú prístup do 
vlastných sietí iným subjektom, pokiaľ 
národné regulačné orgány alebo BEREC 
nepovažujú tieto poplatky za nekalé a 
narúšajúce súťaž.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 783
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Vkladá sa nasledujúci článok:
„Článok 6a
Zrušenie maloobchodných roamingových 
príplatkov
1. S účinnosťou od 1. júla 2016 
poskytovatelia roamingu neúčtujú 
roamingovým zákazníkom za uskutočnené 
alebo prijaté regulované roamingové 
volania, za každú odoslanú regulovanú 
roamingovú správu SMS či za každé 
využitie regulovanej dátovej roamingovej 
služby žiadny príplatok v porovnaní s 
poplatkami za služby mobilnej 
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komunikácie na vnútroštátnej úrovni, bez 
toho aby boli dotknuté opatrenia prijaté 
na zamedzenie nezvyčajného alebo 
podvodného využívania.“
2. V odseku 1 sa nevylučuje možnosť, aby 
poskytovateľ roamingových služieb 
obmedzil spotrebu regulovaných 
roamingových služieb pri uplatniteľnej 
sadzbe vnútroštátnych služieb na základe 
odvolania sa na kritérium primeraného 
používania. Poskytovatelia roamingu 
uverejnia a začlenia do svojich zmlúv 
podrobne vyčíslené informácie o tom, ako 
sa uplatňuje kritérium rozumného 
používania s odkazom na hlavnú cenu, 
objem alebo iné parametre predmetného 
maloobchodného balíka.
3. Poskytovatelia roamingu môžu svojim 
zákazníkom ponúknuť možnosť 
dobrovoľne sa vzdať výhody uplatnenia 
platnej tuzemskej sadzby za regulované 
roamingové služby výmenou za iné 
výhody, ktoré tento poskytovateľ ponúka. 
Poskytovateľ roamingu upovedomuje 
týchto koncových používateľov o povahe 
roamingových výhod, o ktoré by takto 
prišli. Národné regulačné orgány sledujú 
predovšetkým, či poskytovateľ 
roamingových služieb využívajúci 
ustanovenia tohto článku nepoužíva 
obchodné praktiky, ktoré by viedli k 
obchádzaniu automatického režimu.
Do 31. decembra 2015 po konzultácii so 
zainteresovanými stranami orgán BEREC 
zhodnotí riziká podvodu a arbitráže medzi 
regulovanými roamingovými službami na 
vnútroštátnej cenovej úrovni a pôvodnými 
vnútroštátnymi službami a stanoví 
všeobecné zásady pre uplatňovanie kritérií 
rozumného používania v maloobchodných 
zmluvách poskytovaných poskytovateľmi 
roamingu. Príslušný vnútroštátny 
regulačný orgán sleduje uplatňovanie 
kritérií primeraného používania a 
dohliada naň, pričom v maximálnej miere 
zohľadňuje všeobecné usmernenia 
orgánu BEREC, keď sú prijaté, a 
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zabezpečuje, aby sa neukladali žiadne 
neprimerané podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 784
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6 a) Vkladá sa nasledujúci článok:
Zrušenie maloobchodných roamingových 
príplatkov
1. S účinnosťou od 1. júla 2016 
poskytovatelia roamingu neúčtujú 
roamingovým zákazníkom za uskutočnené 
alebo prijaté regulované roamingové 
volania, za každú odoslanú regulovanú 
roamingovú správu SMS či za každé 
využitie regulovaných dátových 
roamingových služieb žiadny príplatok v 
porovnaní s poplatkami za služby 
mobilnej komunikácie na vnútroštátnej 
úrovni, bez toho aby boli dotknuté 
opatrenia prijaté na zamedzenie 
nezvyčajného alebo podvodného 
využívania.“
2. V odseku 1 sa nevylučuje možnosť, aby 
poskytovateľ roamingových služieb 
obmedzil spotrebu regulovaných 
roamingových služieb pri uplatniteľnej 
sadzbe vnútroštátnych služieb na základe 
odvolania sa na kritérium primeraného 
používania. Poskytovatelia roamingu 
uverejnia a začlenia do svojich zmlúv 
podrobné vyčíslené informácie o tom, ako 
sa uplatňuje kritérium rozumného 
používania s odkazom na hlavnú cenu, 
objem alebo iné parametre predmetného 
maloobchodného balíka.
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3. Do 31. decembra 2016 po konzultácii so 
zainteresovanými stranami orgán BEREC 
zhodnotí riziká zneužívania a arbitráže 
medzi regulovanými roamingovými 
službami na vnútroštátnej cenovej úrovni 
a vnútroštátnymi službami v hostiteľskom 
štáte a stanoví všeobecné zásady pre 
uplatňovanie kritérií rozumného 
používania v maloobchodných zmluvách 
poskytovaných poskytovateľmi roamingu. 
Príslušný vnútroštátny regulačný orgán 
sleduje uplatňovanie kritérií primeraného 
používania a dohliada naň, pričom 
v najvyššej miere zohľadňuje všeobecné 
usmernenia BEREC, keď sa prijmú.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa zrušiť poplatky za roaming od júla 2016. Aby to však bolo možné, BEREC by mal 
prijať usmernenia pre opatrenia na predchádzanie zneužívaniu a arbitrážnych účinkov, ktoré 
by inak mohli negatívne ovplyvniť domáci trh a stimuly pre investície.

Pozmeňujúci návrh 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 8

Platný text Pozmeňujúci návrh

(4b) Článok 8 sa nahrádza takto:
„Článok 8 „Článok 8

Maloobchodné poplatky za regulované 
roamingové volania

Maloobchodné poplatky za regulované 
roamingové volania

S účinnosťou od 1. júla 2013 sa 
maloobchodný poplatok (bez DPH) v 
rámci hovorovej eurotarify, ktorý môže 
poskytovateľ roamingu účtovať svojmu 
roamingovému zákazníkovi za poskytnutie 
regulovaného roamingového volania, môže 

S účinnosťou od 1. júla 2013 sa 
maloobchodný poplatok (bez DPH) v 
rámci hovorovej eurotarify, ktorý môže 
poskytovateľ roamingu účtovať svojmu 
roamingovému zákazníkovi za poskytnutie 
regulovaného roamingového volania, môže 



AM\1013978SK.doc 185/220 PE526.176v01-00

SK

líšiť v prípade akéhokoľvek roamingového 
volania, ale nesmie prekročiť 0,24 EUR za 
minútu vytvoreného volania alebo 0,07 
EUR za minútu prijatého volania.
Maximálny maloobchodný poplatok sa v 
prípade vytvorených volaní zníži 1. júla 
2014 na 0,19 EUR. Od 1. júla 2014 
poskytovatelia roamingu neúčtujú svojim 
roamingovým zákazníkom žiadny 
poplatok za prijatie volania, bez toho, aby 
tým boli dotknuté opatrenia prijaté s 
cieľom zabrániť anomálnemu alebo 
podvodnému využívaniu. Bez toho, aby 
bol dotknutý článok 19, predmetné 
maximálne maloobchodné poplatky za 
hovorovú eurotarifu zostávajú platné do 
30. júna 2017.“

líšiť v prípade akéhokoľvek roamingového 
volania, ale nesmie prekročiť 0,24 EUR za 
minútu vytvoreného volania alebo 0,07 
EUR za minútu prijatého volania. 
Maximálny maloobchodný poplatok sa v 
prípade vytvorených volaní zníži 1. júla 
2014 na 0,19 EUR a 1. júla 2015 na 0,15 
EUR a maximálny maloobchodný 
poplatok za prijatie volania sa 1. júla 2014 
zníži na 0,05 EUR a 1. júla 2015 na 0,03 
EUR. Predmetné maximálne 
maloobchodné poplatky za hovorovú 
eurotarifu zostávajú platné do 30. júna 
2016. Od 1. júla 2016 poskytovatelia 
roamingu neúčtujú svojim roamingovým 
zákazníkom žiadny poplatok za prijatie
volania bez toho, aby tým boli dotknuté 
opatrenia prijaté s cieľom zabrániť 
anomálnemu alebo podvodnému 
využívaniu.“

Or. en

((http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Pozmeňujúci návrh 786
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5 – bod a
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S účinnosťou od 1. júla 2013 sa 
maloobchodný poplatok (bez DPH) v 
rámci hovorovej eurotarify, ktorý môže 
poskytovateľ roamingu účtovať svojmu 
roamingovému zákazníkovi za poskytnutie 
regulovaného roamingového volania, 
môže líšiť v prípade akéhokoľvek 
roamingového volania, ale nesmie 
prekročiť 0,24 EUR za minútu 
vytvoreného volania alebo 0,07 EUR za 
minútu prijatého volania. Maximálny 

vypúšťa sa
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maloobchodný poplatok sa v prípade 
vytvorených volaní zníži 1. júla 2014 na 
0,19 EUR. Od 1. júla 2014 poskytovatelia 
roamingu neúčtujú svojim roamingovým 
zákazníkom žiadny poplatok za prijatie 
volania, bez toho, aby tým boli dotknuté 
opatrenia prijaté s cieľom zabrániť 
anomálnemu alebo podvodnému 
využívaniu. Bez toho, aby bol dotknutý 
článok 19, predmetné maximálne 
maloobchodné poplatky za hovorovú 
eurotarifu zostávajú platné do 30. júna 
2017.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 787
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 9 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(5a) V článku 9 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

"1. S účinnosťou od 1. júla 2012 priemerný 
veľkoobchodný poplatok, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete môže 
účtovať za poskytnutie regulovanej 
roamingovej SMS správy, ktorá sa 
vytvorila v tejto navštívenej sieti, 
neprekročí 0,03 EUR za SMS správu. 
Maximálny priemerný veľkoobchodný 
poplatok sa 1. júla 2013 zníži na 0,02 EUR 
a bez toho, aby bol dotknutý článok 19, 
zostáva 0,02 EUR do 30. júna 2022.“

" 1. S účinnosťou od 1. júla 2013
priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete môže 
účtovať za poskytnutie regulovanej 
roamingovej SMS správy, ktorá sa 
vytvorila v tejto navštívenej sieti, 
neprekročí 0,02 EUR za SMS správu. 
Maximálny priemerný veľkoobchodný 
poplatok sa 1. júla zníži na 0,01 EUR, 1. 
júla 2015 na 0,0075 EUR a 1. júla 2016 
na 0,005 EUR.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)
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Odôvodnenie

Bez vytvorenia veľkoobchodného trhu, v ktorom môžu súťažiť menší hráči, by mohla nová 
legislatíva narušiť hospodársku súťaž a viesť k vytlačeniu menších dynamických hráčov z trhu 
medzinárodného roamingu. Týmto pozmeňovacím návrhom sa znížia maximálne 
veľkoobchodné ceny roamingu na úroveň, ktorá každému poskytovateľovi, pokiaľ si to praje,
v krátkodobom horizonte umožní poskytovať maloobchodné služby vrátane „roamingu ako 
doma“. Okrem toho sa maximálne veľkoobchodné ceny znižujú v súlade so znižovaním 
nákladov, pričom zachovávajú primeranú maržu vo vzťahu k maximálnym maloobchodným 
poplatkom pre podporu vstupu na trh. Tým sa umožní trhový vývoj maloobchodných ponúk a 
zaručí sa dosiahnutie politického cieľa ukončiť maloobchodné roamingové tarify do roku 
2015, t.j. že všetci poskytovatelia budú poskytovať mobilným užívateľom „roaming ako 
doma“. Predložené úrovne upravených maximálnych veľkoobchodných cien za roaming nie 
sú nižšie ako náklady, čoho dôkazom sú: (i) aktuálne maloobchodné ponuky na 
vnútroštátnych trhoch, (ii) aktuálne dohody a vnútroštátne ponuky na prístup pre 
prevádzkovateľov mobilnej virtuálnej siete, a (iii) malé množstvo bilaterálnych 
veľkoobchodných roamingových zmlúv medzi prevádzkovateľmi mobilných sietí. Okrem toho 
v septembrovej porovnávacej správe orgánu BEREC, v ktorej sa analyzovali priemerné 
maloobchodné a veľkoobchodné ceny za roaming v EÚ v prvom štvrťroku 2013, sa uvádzajú 
tieto marže: hlasové služby a) maloobchod: 0,324 centov za minútu, b) veľkoobchod: 0,113 
centov za minútu; SMS a) maloobchod: 0,084 centov za SMS, b) veľkoobchod: 0,025 centov 
za SMS; dátové služby a) maloobchod: 0,482 centov za MB, b) veľkoobchod: 0,069 centov za 
MB. Tieto čísla predstavujú marže vo výške 286 % za hlasové služby, 336 % za SMS a 698 % 
za dátové služby.

Pozmeňujúci návrh 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 12

Platný text Pozmeňujúci návrh

(4c) Článok 12 sa nahrádza takto:
„Článok 12 „Článok 12
Veľkoobchodné poplatky za regulované 
dátové roamingové služby

Veľkoobchodné poplatky za regulované 
dátové roamingové služby

1. S účinnosťou od 1. júla 2012 neprekročí 
priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete môže 
účtovať domácemu poskytovateľovi 
roamingového zákazníka za poskytnutie 

1. S účinnosťou od 1. júla 2013 neprekročí 
priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete môže 
účtovať domácemu poskytovateľovi 
roamingového zákazníka za poskytnutie 
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regulovaných dátových roamingových 
služieb prostredníctvom tejto navštívenej 
siete, ochranný limit 0,25 EUR za 
megabajt prenesených dát. Ochranný limit 
sa 1. júla 2013 zníži na 0,15 EUR za 
megabajt prenesených dát a 1. júla 2014 na 
0,05 EUR za megabajt prenesených dát a 
bez toho, aby bol dotknutý článok 19, 
zostáva 0,05 EUR za megabajt 
prenesených dát do 30. júna 2022.

regulovaných dátových roamingových 
služieb prostredníctvom tejto navštívenej 
siete, ochranný limit 0,15 EUR za 
megabajt prenesených dát. Ochranný limit 
sa 1. júla 2014 zníži na 0,05 EUR za 
megabajt prenesených dát a 1. júla 2015 na 
0,0050 EUR za megabajt prenesených dát 
a zostáva na úrovni 0,0050 EUR za 
megabajt prenesených dát do 30. júna 
2022.

2. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na 
akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov 
a vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov 
alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré 
zostáva do 30. júna 2022.

2. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na 
akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov 
a vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov 
alebo akékoľvek kratšie obdobie, ktoré 
zostáva do 30. júna 2022.

3. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vypočíta vydelením 
celkového veľkoobchodného výnosu, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete alebo 
prevádzkovateľ domácej siete získa za 
poskytnutie regulovaných dátových 
roamingových služieb za príslušné 
obdobie, celkovým počtom megabajtov 
dát, ktoré sa pri poskytovaní týchto služieb 
za dané obdobie skutočne spotrebovali 
v prospech príslušného poskytovateľa 
roamingu alebo prevádzkovateľa domácej 
siete za dané obdobie a ktoré sa sčítajú na 
základe prepočtu na kilobajty.“

3. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vypočíta vydelením 
celkového veľkoobchodného výnosu, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete alebo 
prevádzkovateľ domácej siete získa za 
poskytnutie regulovaných dátových 
roamingových služieb za príslušné 
obdobie, celkovým počtom megabajtov 
dát, ktoré sa pri poskytovaní týchto služieb 
za dané obdobie skutočne spotrebovali 
v prospech príslušného poskytovateľa 
roamingu alebo prevádzkovateľa domácej 
siete za dané obdobie a ktoré sa sčítajú na 
základe prepočtu na kilobajty.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Pozmeňujúci návrh 789
Jens Rohde

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 12 – odsek 1
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(5b) V článku 12 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

"1. S účinnosťou od 1. júla 2012
neprekročí priemerný veľkoobchodný 
poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej 
siete môže účtovať domácemu 
poskytovateľovi roamingového zákazníka 
za poskytnutie regulovaných dátových 
roamingových služieb prostredníctvom 
tejto navštívenej siete, ochranný limit 
0,25 EUR za megabajt prenesených dát. 
Ochranný limit sa 1. júla 2013 zníži na 
0,15 EUR za megabajt prenesených dát a 1. 
júla 2014 na 0,05 EUR za megabajt 
prenesených dát a bez toho, aby bol 
dotknutý článok 19, zostáva 0,05 EUR za 
megabajt prenesených dát do 30. júna 
2022.“

"1. S účinnosťou od 1. júla 2013
neprekročí priemerný veľkoobchodný 
poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej 
siete môže účtovať domácemu 
poskytovateľovi roamingového zákazníka 
za poskytnutie regulovaných dátových 
roamingových služieb prostredníctvom 
tejto navštívenej siete, ochranný limit 
0,15 EUR za megabajt prenesených dát. 
Ochranný limit sa 1. júla 2014 zníži na 
0,015 EUR za megabajt prenesených dát, 
1. júla 2015 na 0,0050 EUR a 1. júla 2016 
na 0,0025 EUR.“

Or. en

((http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Odôvodnenie

Bez vytvorenia veľkoobchodného trhu, v ktorom môžu súťažiť menší hráči, by mohla nová 
legislatíva narušiť hospodársku súťaž a viesť k vytlačeniu menších dynamických hráčov z trhu 
medzinárodného roamingu. Týmto pozmeňovacím návrhom sa znížia maximálne 
veľkoobchodné ceny roamingu na úroveň, ktorá každému poskytovateľovi, pokiaľ si to praje,
v krátkodobom horizonte umožní poskytovať maloobchodné služby vrátane „roamingu ako 
doma“. Okrem toho sa maximálne veľkoobchodné ceny znižujú v súlade so znižovaním 
nákladov, pričom zachovávajú primeranú maržu vo vzťahu k maximálnym maloobchodným 
poplatkom pre podporu vstupu na trh. Tým sa umožní trhový vývoj maloobchodných ponúk a 
zaručí sa dosiahnutie politického cieľa ukončiť maloobchodné roamingové tarify do roku 
2015, t.j. že všetci poskytovatelia budú poskytovať mobilným užívateľom „roaming ako 
doma“. Predložené úrovne upravených maximálnych veľkoobchodných cien za roaming nie 
sú nižšie ako náklady, čoho dôkazom sú: (i) aktuálne maloobchodné ponuky na 
vnútroštátnych trhoch, (ii) aktuálne dohody a vnútroštátne ponuky na prístup pre 
prevádzkovateľov mobilnej virtuálnej siete, a (iii) malé množstvo bilaterálnych 
veľkoobchodných roamingových zmlúv medzi prevádzkovateľmi mobilných sietí. Okrem toho 
v septembrovej porovnávacej správe orgánu BEREC, v ktorej sa analyzovali priemerné 
maloobchodné a veľkoobchodné ceny za roaming v EÚ v prvom štvrťroku 2013, sa uvádzajú 
tieto marže: hlasové služby a) maloobchod: 0,324 centov za minútu, b) veľkoobchod: 0,113 
centov za minútu; SMS a) maloobchod: 0,084 centov za SMS, b) veľkoobchod: 0,025 centov 
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za SMS; dátové služby a) maloobchod: 0,482 centov za MB, b) veľkoobchod: 0,069 centov za 
MB. Tieto čísla predstavujú marže vo výške 286 % za hlasové služby, 336 % za SMS a 698 % 
za dátové služby.

Pozmeňujúci návrh 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 13

Platný text Pozmeňujúci návrh

(4d) Článok 13 sa nahrádza takto:
„Článok 13 „Článok 13
Maloobchodné poplatky za regulované 
dátové roamingové služby

Maloobchodné poplatky za regulované 
dátové roamingové služby

1. Poskytovatelia roamingu všetkým 
svojim roamingovým zákazníkom 
sprístupňujú a aktívne ponúkajú dátovú 
eurotarifu podľa odseku 2, a to jasným a 
transparentným spôsobom. Táto dátová 
eurotarifa nie je spojená so žiadnymi 
účastníckymi ani inými fixnými alebo 
opakujúcimi sa poplatkami a môže sa 
kombinovať s akoukoľvek maloobchodnou 
tarifou.

1. Poskytovatelia roamingu všetkým 
svojim roamingovým zákazníkom 
sprístupňujú a aktívne ponúkajú dátovú 
eurotarifu podľa odseku 2, a to jasným a 
transparentným spôsobom. Táto dátová 
eurotarifa nie je spojená so žiadnymi 
účastníckymi ani inými fixnými alebo 
opakujúcimi sa poplatkami a môže sa 
kombinovať s akoukoľvek maloobchodnou 
tarifou.

Pri predkladaní tejto ponuky 
poskytovatelia roamingu upozornia tých 
roamingových zákazníkov, ktorí si už 
zvolili osobitnú roamingovú tarifu alebo 
balík služieb, na podmienky, ktoré sa 
vzťahujú na danú tarifu alebo balík služieb.

Pri predkladaní tejto ponuky 
poskytovatelia roamingu upozornia tých 
roamingových zákazníkov, ktorí si už 
zvolili osobitnú roamingovú tarifu alebo 
balík služieb, na podmienky, ktoré sa 
vzťahujú na danú tarifu alebo balík služieb.

2. S účinnosťou od 1. júla 2012 neprekročí 
maloobchodný poplatok (bez DPH) v 
rámci dátovej eurotarify, ktorý 
poskytovateľ roamingu môže účtovať 
svojmu roamingovému zákazníkovi za 
poskytnutie regulovanej dátovej 
roamingovej služby, 0,70 EUR za využitý 
megabajt. Maximálny maloobchodný 
poplatok za použité dáta sa 1. júla 2013

2. S účinnosťou od 1. júla 2013 neprekročí 
maloobchodný poplatok (bez DPH) v 
rámci dátovej eurotarify, ktorý 
poskytovateľ roamingu môže účtovať 
svojmu roamingovému zákazníkovi za 
poskytnutie regulovanej dátovej 
roamingovej služby, 0,45 EUR za využitý 
megabajt. Maximálny maloobchodný 
poplatok za použité dáta sa 1. júla 2014
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zníži na 0,45 EUR za využitý megabajt 
a 1. júla 2014 na 0,20 EUR za využitý 
megabajt a bez toho, aby bol dotknutý 
článok 19, zostáva 0,20 EUR za využitý 
megabajt do 30. júna 2017.

zníži na 0,20 EUR za využitý megabajt 
a 1. júla 2015 na 0,10 EUR za využitý 
megabajt a zostáva 0,10 EUR za využitý 
megabajt do 30. júna 2016.

Každý poskytovateľ roamingu účtuje 
svojim roamingovým zákazníkom poplatok 
za poskytovanie akejkoľvek regulovanej 
dátovej roamingovej služby, na ktorú sa 
vzťahuje dátová eurotarifa, na základe 
prepočtu na kilobajty s výnimkou správ 
služby multimediálnych správ (MMS), 
ktoré sa môžu účtovať na jednotkovom 
základe. V takom prípade maloobchodný 
poplatok, ktorý poskytovateľ roamingu 
môže účtovať svojim roamingovým 
zákazníkom za prenos alebo príjem 
roamingovej MMS správy, neprekročí 
maximálny maloobchodný poplatok 
stanovený v prvom pododseku.

Každý poskytovateľ roamingu účtuje 
svojim roamingovým zákazníkom poplatok 
za poskytovanie akejkoľvek regulovanej 
dátovej roamingovej služby, na ktorú sa 
vzťahuje dátová eurotarifa, na základe 
prepočtu na kilobajty s výnimkou správ 
služby multimediálnych správ (MMS), 
ktoré sa môžu účtovať na jednotkovom 
základe. V takom prípade maloobchodný 
poplatok, ktorý poskytovateľ roamingu 
môže účtovať svojim roamingovým 
zákazníkom za prenos alebo príjem 
roamingovej MMS správy, neprekročí 
maximálny maloobchodný poplatok 
stanovený v prvom pododseku.

3. Od 1. júla 2012 poskytovatelia roamingu 
automaticky uplatňujú dátovú eurotarifu v 
prípade všetkých súčasných roamingových 
zákazníkov s výnimkou tých 
roamingových zákazníkov, ktorí si už 
vybrali osobitnú roamingovú tarifu alebo 
ktorí už využívajú preukázateľne nižšiu 
tarifu, než je dátová eurotarifa, alebo ktorí 
si už vybrali balík, na základe ktorého 
využívajú odlišnú tarifu pre regulované 
dátové roamingové služby, než aká by sa 
im poskytla, keby takýto výber 
neuskutočnili.

3. Od 1. júla 2012 poskytovatelia roamingu 
automaticky uplatňujú dátovú eurotarifu v 
prípade všetkých súčasných roamingových 
zákazníkov s výnimkou tých 
roamingových zákazníkov, ktorí si už 
vybrali osobitnú roamingovú tarifu alebo 
ktorí už využívajú preukázateľne nižšiu 
tarifu, než je dátová eurotarifa, alebo ktorí 
si už vybrali balík, na základe ktorého 
využívajú odlišnú tarifu pre regulované 
dátové roamingové služby, než aká by sa 
im poskytla, keby takýto výber 
neuskutočnili.

4. Od 1. júla 2012 poskytovatelia roamingu 
uplatňujú dátovú eurotarifu v prípade 
všetkých nových roamingových 
zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali 
odlišnú dátovú roamingovú tarifu alebo 
balík taríf pre roamingové služby, ktorý 
zahŕňa odlišnú tarifu pre regulované dátové 
roamingové služby.

4. Od 1. júla 2012 poskytovatelia roamingu 
uplatňujú dátovú eurotarifu v prípade 
všetkých nových roamingových 
zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali 
odlišnú dátovú roamingovú tarifu alebo 
balík taríf pre roamingové služby, ktorý 
zahŕňa odlišnú tarifu pre regulované dátové 
roamingové služby.

5. Každý roamingový zákazník môže v 
súlade so svojimi zmluvnými 
podmienkami kedykoľvek požiadať o 
prechod na dátovú eurotarifu alebo 
odstúpenie od nej. Každý prechod sa musí 

5. Každý roamingový zákazník môže v 
súlade so svojimi zmluvnými 
podmienkami kedykoľvek požiadať o 
prechod na dátovú eurotarifu alebo 
odstúpenie od nej. Každý prechod sa musí 



PE526.176v01-00 192/220 AM\1013978SK.doc

SK

uskutočniť do jedného pracovného dňa od 
doručenia žiadosti, musí byť bezplatný 
a nesmie byť spojený so žiadnymi 
podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by 
sa týkali iných prvkov účastníckej zmluvy 
ako roamingu v rámci Únie. Poskytovateľ 
roamingu môže oddialiť takýto prechod 
dovtedy, kým predchádzajúca roamingová 
tarifa nebude platiť určené minimálne 
obdobie, ktoré nepresiahne dva mesiace. 
Dátovú eurotarifu možno vždy kombinovať 
s SMS eurotarifou a hovorovou 
eurotarifou.

uskutočniť do jedného pracovného dňa od 
doručenia žiadosti, musí byť bezplatný 
a nesmie byť spojený so žiadnymi 
podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by 
sa týkali iných prvkov účastníckej zmluvy 
ako roamingu v rámci Únie. Poskytovateľ 
roamingu môže oddialiť takýto prechod 
dovtedy, kým predchádzajúca roamingová 
tarifa nebude platiť určené minimálne 
obdobie, ktoré nepresiahne dva mesiace. 
Dátovú eurotarifu možno vždy kombinovať 
s SMS eurotarifou a hovorovou 
eurotarifou.

6. Poskytovatelia roamingu do 30. júna 
2012 jasným a zrozumiteľným spôsobom a 
na trvanlivom nosiči informujú jednotlivo 
všetkých svojich roamingových 
zákazníkov o dátovej eurotarife, ktorá sa 
bude uplatňovať najneskôr od 1. júla 2012 
v prípade všetkých roamingových 
zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali 
osobitnú tarifu alebo balík vzťahujúci sa na 
regulované dátové roamingové služby, ako 
aj o ich práve na prechod na túto tarifu 
alebo o práve od nej odstúpiť v súlade s 
odsekom 5.“

6. Poskytovatelia roamingu do 30. júna 
2012 jasným a zrozumiteľným spôsobom a 
na trvanlivom nosiči informujú jednotlivo 
všetkých svojich roamingových 
zákazníkov o dátovej eurotarife, ktorá sa 
bude uplatňovať najneskôr od 1. júla 2012 
v prípade všetkých roamingových 
zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali 
osobitnú tarifu alebo balík vzťahujúci sa na 
regulované dátové roamingové služby, ako 
aj o ich práve na prechod na túto tarifu 
alebo o práve od nej odstúpiť v súlade s 
odsekom 5.“

Or. en

((http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Pozmeňujúci návrh 791
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 14 – odsek 1 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Keď je využívanie regulovaných 
maloobchodných roamingových služieb za 
uplatniteľné sadzby domácich služieb 

S platnosťou od 1. júla 2017, keď je 
využívanie regulovaných maloobchodných 
roamingových služieb za uplatniteľné 
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obmedzené na základe odvolania sa na 
kritérium primeraného používania v súlade 
s článkom 4a ods. 2, poskytovatelia 
roamingu upozorňujú roamingových 
zákazníkov, keď využívanie roamingových 
volaní a SMS správ dosiahne hranicu 
primeraného využívania a súčasne 
poskytujú roamingovým zákazníkom 
základné personalizované cenové 
informácie o roamingových poplatkoch 
súvisiacich s vytváraním volaní alebo 
zasielaním SMS správ mimo sadzby 
domácich služieb alebo balíka v súlade s 
druhým, štvrtým a piatym pododsekom 
odseku 1 tohto článku.

sadzby domácich služieb obmedzené na 
základe odvolania sa na kritérium 
primeraného používania v súlade 
s článkom 6a ods. 2, poskytovatelia 
roamingu upozorňujú roamingových 
zákazníkov, keď využívanie roamingových 
volaní a SMS správ dosiahne hranicu 
primeraného využívania a súčasne 
poskytujú roamingovým zákazníkom 
základné personalizované cenové 
informácie o roamingových poplatkoch 
súvisiacich s vytváraním volaní alebo 
zasielaním SMS správ mimo sadzby 
domácich služieb alebo balíka.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 792
Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 15 – odsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Keď je využívanie regulovaných 
maloobchodných roamingových služieb za 
uplatniteľné sadzby domácich služieb 
obmedzené na základe odvolania sa na 
kritérium primeraného používania v súlade 
s článkom 4a ods. 2, poskytovatelia 
roamingu upozorňujú roamingových 
zákazníkov, keď využívanie dátových 
roamingových služieb dosiahne hranicu 
primeraného využívania a súčasne 
poskytujú roamingovým zákazníkom 
základné personalizované cenové 
informácie o roamingových poplatkoch 
súvisiacich s dátovým roamingom mimo 
sadzby domácich služieb alebo balíka v 
súlade s odsekom 2 tohto článku. Odsek 3 
tohto článku sa vzťahuje na dátové 
roamingové služby využívané mimo 

2a. S platnosťou od 1. júla 2017, keď je 
využívanie regulovaných maloobchodných 
roamingových služieb za uplatniteľné 
sadzby domácich služieb obmedzené na 
základe odvolania sa na kritérium 
primeraného používania v súlade 
s článkom 6a ods. 2, poskytovatelia 
roamingu upozorňujú roamingových 
zákazníkov, keď využívanie dátových 
roamingových služieb dosiahne hranicu 
primeraného využívania a súčasne 
poskytujú roamingovým zákazníkom 
základné personalizované cenové 
informácie o roamingových poplatkoch 
súvisiacich s dátovým roamingom mimo 
sadzby domácich služieb alebo balíka 
v súlade s odsekom 2 tohto článku. 
Odsek 3 tohto článku sa vzťahuje na 
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sadzby domácich služieb alebo balíkov 
uvedených v článku 4a ods. 2.

dátové roamingové služby využívané 
mimo sadzby domácich služieb alebo 
balíkov uvedených v článku 6a ods. 2.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 793
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) [...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) [...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 795
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 8 – písmeno a – bod i
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia preskúma fungovanie tohto 
nariadenia a po verejnej konzultácii podá 
správu Európskemu parlamentu a Rade 
najneskôr do 31. decembra 2016.

1. Komisia preskúma fungovanie tohto 
nariadenia a podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade v súlade s odsekmi 2 
až 6.
2. Komisia do 1. júla 2015 po verejnej 
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konzultácii podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade o tom, či zmeniť dĺžku 
alebo revidovať úroveň maximálnych 
veľkoobchodných cien stanovených v 
článkoch 7, 9 a 12, tiež s prihliadnutím na 
sadzby za ukončenie volania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 796
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 8 – písmeno a – bod i
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zvýšiť hospodársku súťaž 
Komisia po verejnej konzultácii do 30. 
júna 2015 navrhne Európskemu 
parlamentu a Rade revidovať úroveň 
maximálnych veľkoobchodných cien 
stanovených v článkoch 7, 9 a 12, tiež s 
prihliadnutím na vývoj sadzieb za 
ukončenie mobilného volania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 797
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 8 – písmeno b – bod i
Nariadenie č. 531/2012
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak zo správy vyplýva, že tarifné možnosti, 
pri ktorých sa sadzba domácich služieb 
vzťahuje ako na domáce, tak na regulované 
roamingové služby, neposkytuje vo 
všetkých maloobchodných balíkoch 
na primerané využívanie minimálne jeden 

Ak zo správy vyplýva, že tarifné možnosti, 
pri ktorých sa sadzba domácich služieb 
vzťahuje ako na domáce, tak na regulované 
roamingové služby, neposkytuje vo 
všetkých maloobchodných balíkoch 
na primerané využívanie minimálne jeden 
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poskytovateľ roamingu v každom 
členskom štáte, alebo že ponuky 
alternatívnych poskytovateľov roamingu 
nemali za následok ľahšiu dostupnosť v 
podstate rovnocenných maloobchodných 
roamingových taríf pre spotrebiteľov na 
celom území Únie, Komisia do toho istého 
dátumu predloží Európskemu parlamentu a
Rade primerané návrhy s cieľom situáciu 
riešiť a zabezpečiť, aby na vnútornom trhu 
nebol rozdiel medzi domácimi a 
roamingovými tarifami.

poskytovateľ roamingu v každom 
členskom štáte, alebo že ponuky 
alternatívnych poskytovateľov roamingu 
nemali za následok ľahšiu dostupnosť v 
podstate rovnocenných maloobchodných 
roamingových taríf pre spotrebiteľov na 
celom území Únie, Komisia do júla 2015 
po verejnej konzultácii a po vyžiadaní 
stanoviska orgánu BEREC, ktoré 
v najvyššej miere zohľadní, predloží 
Európskemu parlamentu a Rade primerané 
návrhy s cieľom situáciu riešiť a 
zabezpečiť, aby na vnútornom trhu nebol 
rozdiel medzi domácimi a roamingovými 
tarifami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 798
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 8 – písmeno b – bod ii
Nariadenie č. 531/2012
Článok 19 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) zmeniť dobu trvania alebo znížiť 
úroveň maximálnych veľkoobchodných 
poplatkov stanovených v článkoch 7, 9 a 
12 s cieľom posilniť schopnosť všetkých 
poskytovateľov roamingu sprístupňovať vo 
svojich maloobchodných balíkoch na 
primerané využívanie tarifné možnosti, pri 
ktorých sa sadzba domácich služieb 
vzťahuje ako na domáce, tak na regulované 
roamingové služby, ako keby sa tieto 
regulované roamingové služby využívali v 
domácej sieti.

(d) zmeniť dobu trvania alebo znížiť 
úroveň maximálnych veľkoobchodných 
poplatkov stanovených v článkoch 7, 9 a 
12 s cieľom posilniť schopnosť všetkých 
poskytovateľov roamingu sprístupňovať vo 
svojich maloobchodných balíkoch na 
primerané využívanie tarifné možnosti, pri 
ktorých sa sadzba domácich služieb 
vzťahuje ako na domáce, tak na regulované 
roamingové služby, ako keby sa tieto 
regulované roamingové služby využívali v 
domácej sieti do júla 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 19

Platný text Pozmeňujúci návrh

(8a) Článok 19 sa nahrádza takto:
„Článok 19 „Článok 19

Preskúmanie Preskúmanie
1. Komisia preskúma fungovanie tohto 
nariadenia a po verejnej konzultácii podá 
správu Európskemu parlamentu a Rade do 
30. júna 2016. Komisia zhodnotí najmä to, 
či sa dosiahli ciele tohto nariadenia.
Komisia pritom preskúma okrem iného:

1. Komisia preskúma fungovanie tohto 
nariadenia a podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade v súlade s odsekmi 2 
až 6.

(a) či sa hospodárska súťaž rozvinula 
natoľko, aby odôvodnila koniec platnosti 
maximálnych maloobchodných poplatkov,

2. Komisia do 30. septembra 2015 po 
konzultácii s orgánom BEREC podá 
správu Európskemu parlamentu a Rade o 
tom, či zmeniť dĺžku alebo revidovať 
úroveň sadzieb za ukončenie mobilného 
volania stanovených v článkoch 7, 9 a 12.

(b) či je hospodárska súťaž dostatočná na 
odstránenie maximálnych 
veľkoobchodných poplatkov,

3. Komisia do 30. júna 2016 po verejnej 
konzultácii podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade okrem iného o týchto 
otázkach:

(c) vývoj a očakávané budúce trendy 
veľkoobchodných a maloobchodných 
poplatkov za poskytovanie hlasových 
a dátových komunikačných služieb 
a služieb SMS roamingovým zákazníkom 
v porovnaní s poplatkami za mobilné 
komunikačné služby na vnútroštátnej 
úrovni v členských štátoch, a to samostatne 
pre zákazníkov využívajúcich predplatené 
služby a zákazníkov využívajúcich 
fakturované služby, ako aj v kvalite 
a rýchlosti týchto služieb,

(a) či sa hospodárska súťaž rozvinula 
natoľko, aby odôvodnila koniec platnosti 
maximálnych maloobchodných poplatkov,

(d) dostupnosť a kvalitu služieb vrátane 
služieb, ktoré predstavujú alternatívu 
k hlasovým, SMS a dátovým roamingovým 
službám, najmä vzhľadom na 
technologický vývoj,

(b) či je hospodárska súťaž dostatočná na 
odstránenie maximálnych 
veľkoobchodných poplatkov,

(e) mieru, v akej spotrebitelia mali (c) vývoj a očakávané budúce trendy 
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prospech zo skutočného zníženia cien 
roamingových služieb , paletu taríf 
a produktov dostupných spotrebiteľom 
s rôznymi profilmi volaní a rozdiel medzi 
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami 
vrátane dostupnosti ponúk s jednotnou 
tarifou pre vnútroštátne a roamingové 
služby,

veľkoobchodných a maloobchodných 
poplatkov za poskytovanie hlasových 
a dátových komunikačných služieb 
a služieb SMS roamingovým zákazníkom 
v porovnaní s poplatkami za mobilné 
komunikačné služby na vnútroštátnej 
úrovni v členských štátoch, a to samostatne 
pre zákazníkov využívajúcich predplatené 
služby a zákazníkov využívajúcich 
fakturované služby, ako aj v kvalite 
a rýchlosti týchto služieb,

(f) stupeň hospodárskej súťaže na 
maloobchodných a veľkoobchodných 
trhoch, najmä konkurencieschopnosť 
menších, nezávislých alebo začínajúcich 
prevádzkovateľov vrátane vplyvu 
obchodných dohôd na hospodársku súťaž 
a stupňa prepojenia medzi 
prevádzkovateľmi,

(d) dostupnosť a kvalitu služieb vrátane 
služieb, ktoré predstavujú alternatívu 
k hlasovým, SMS a dátovým roamingovým 
službám, najmä vzhľadom na 
technologický vývoj,

(g) rozsah, v akom uplatňovanie 
štrukturálnych opatrení ustanovených 
v článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri 
rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom 
trhu s roamingovými službami do tej 
miery, že rozdiel medzi roamingovými 
a vnútroštátnymi tarifami sa priblížil 
k nule,

(e) mieru, v akej spotrebitelia mali 
prospech zo skutočného zníženia cien 
roamingových služieb , paletu taríf 
a produktov dostupných spotrebiteľom 
s rôznymi profilmi volaní a rozdiel medzi 
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami 
vrátane dostupnosti ponúk s jednotnou 
tarifou pre vnútroštátne a roamingové 
služby,

(h) mieru, v akej úroveň veľkoobchodných 
a maloobchodných maximálnych 
poplatkov poskytla spotrebiteľom 
primerané záruky pred nadmernými 
cenami, pričom zároveň umožnila rozvoj 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu 
s roamingovými službami.

(f) stupeň hospodárskej súťaže na 
maloobchodných a veľkoobchodných 
trhoch, najmä konkurencieschopnosť 
menších, nezávislých alebo začínajúcich 
prevádzkovateľov vrátane vplyvu 
obchodných dohôd na hospodársku súťaž 
a stupňa prepojenia medzi 
prevádzkovateľmi,

2. Ak zo správy vyplynie, že štrukturálne 
opatrenia ustanovené v tomto nariadení 
nepostačujú na podporu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu 
s roamingovými službami v prospech 
všetkých európskych spotrebiteľov alebo 
že sa rozdiely medzi roamingovými
a vnútroštátnymi tarifami nepriblížili 
k nule, Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade príslušné návrhy na 

(g) rozsah, v akom uplatňovanie 
štrukturálnych opatrení ustanovených 
v článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri 
rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom 
trhu s roamingovými službami do tej 
miery, že rozdiel medzi roamingovými 
a vnútroštátnymi tarifami sa priblížil 
k nule,
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riešenie tejto situácie, čím sa dosiahne 
vnútorný trh s mobilnými komunikačnými 
službami, na ktorom napokon nebude 
rozdiel medzi vnútroštátnymi 
a roamingovými tarifami. Komisia 
preskúma predovšetkým, či je potrebné:
(a) stanoviť ďalšie technické 
a štrukturálne opatrenia,

(h) mieru, v akej úroveň veľkoobchodných 
a maloobchodných maximálnych 
poplatkov poskytla spotrebiteľom 
primerané záruky pred nadmernými 
cenami, pričom zároveň umožnila rozvoj 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu 
s roamingovými službami.

(b) pozmeniť štrukturálne opatrenia, 4. Ak sa v správe uvedenej v odseku 2 
preukazuje, že je potrebné zmeniť dĺžku 
trvania alebo revidovať úroveň 
maximálnych veľkoobchodných 
poplatkov alebo poplatky za ukončenie 
mobilného roamingového volania, 
Komisia predloží do 31. decembra 2015
Európskemu parlamentu a Rade vhodné 
návrhy na riešenie tejto situácie.

(c) predĺžiť platnosť a prípadne 
zrevidovať úroveň maximálnych 
maloobchodných poplatkov ustanovených 
v článkoch 8, 10 a 13,

Ak zo správy uvedenej v odseku 3 
vyplynie, že štrukturálne opatrenia 
ustanovené v tomto nariadení nepostačujú 
na podporu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu s roamingovými službami 
v prospech všetkých európskych 
spotrebiteľov alebo že sa rozdiely medzi 
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami 
nepriblížili k nule, Komisia do 31. 
decembra 2015 predloží Európskemu 
parlamentu a Rade príslušné návrhy na 
riešenie tejto situácie, čím sa dosiahne 
vnútorný trh s mobilnými komunikačnými 
službami, na ktorom napokon nebude 
rozdiel medzi vnútroštátnymi 
a roamingovými tarifami.

(d) zmeniť časový rozsah alebo zrevidovať 
úroveň maximálnych veľkoobchodných 
poplatkov ustanovených v článkoch 7, 9 
a 12,

5. Komisia okrem toho každé dva roky po 
správe uvedenej v odseku 1 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu . 
Každá správa obsahuje súhrn 
monitorovania poskytovania roamingových 
služieb v Únii a zhodnotenie pokroku pri 
plnení cieľov tohto nariadenia, a to aj 
s prihliadnutím na okolnosti uvedené 
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v odsekoch 2 a 3.

(e) zaviesť ďalšie potrebné požiadavky 
vrátane nerozlišovania medzi 
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami.

6. S cieľom posúdiť vývoj 
konkurencieschopnosti na trhoch 
s roamingom v rámci Únie BEREC 
pravidelne zhromažďuje od národných 
regulačných orgánov údaje o vývoji 
maloobchodných a veľkoobchodných 
poplatkov za hlasové, SMS a dátové 
roamingové služby. Tieto údaje oznamuje 
Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia 
ich zverejňuje.

3. Komisia okrem toho každé dva roky po 
správe uvedenej v odseku 1 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu . 
Každá správa obsahuje súhrn 
monitorovania poskytovania roamingových 
služieb v Únii a zhodnotenie pokroku pri 
plnení cieľov tohto nariadenia, a to aj 
s prihliadnutím na okolnosti uvedené 
v odsekoch 1 a 2.

BEREC tiež každý rok zhromažďuje od 
národných regulačných orgánov informácie 
o transparentnosti a porovnateľnosti 
rôznych taríf, ktoré prevádzkovatelia 
ponúkajú svojim zákazníkom. Komisia 
tieto údaje a zistenia zverejňuje.“

4. S cieľom posúdiť vývoj 
konkurencieschopnosti na trhoch 
s roamingom v rámci Únie BEREC 
pravidelne zhromažďuje od národných 
regulačných orgánov údaje o vývoji 
maloobchodných a veľkoobchodných 
poplatkov za hlasové, SMS a dátové 
roamingové služby. Tieto údaje oznamuje 
Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia 
ich zverejňuje.

BEREC tiež každý rok zhromažďuje od 
národných regulačných orgánov informácie 
o transparentnosti a porovnateľnosti 
rôznych taríf, ktoré prevádzkovatelia 
ponúkajú svojim zákazníkom. Komisia 
tieto údaje a zistenia zverejňuje.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Pozmeňujúci návrh 800
Pilar del Castillo Vera



AM\1013978SK.doc 201/220 PE526.176v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 231/2012
Článok 19

Platný text Pozmeňujúci návrh

(8a) Článok 19 sa nahrádza takto:
„Preskúmanie "'1. Komisia preskúma fungovanie tohto 

nariadenia a podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade v súlade s odsekmi 2 
až 6.

1. Komisia preskúma fungovanie tohto 
nariadenia a po verejnej konzultácii podá 
správu Európskemu parlamentu a Rade do 
30. júna 2016. Komisia zhodnotí najmä to, 
či sa dosiahli ciele tohto nariadenia.
Komisia pritom preskúma okrem iného:

2. Komisia do 30. júna 2015 po verejnej 
konzultácii podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade o tom, či zmeniť dĺžku 
alebo revidovať úroveň maximálnych 
veľkoobchodných poplatkov stanovených 
v článkoch 7, 9 a 12, tiež s prihliadnutím 
na sadzby za ukončenie volania.

(a) či sa hospodárska súťaž rozvinula 
natoľko, aby odôvodnila koniec platnosti 
maximálnych maloobchodných poplatkov,

BEREC do 30. júna 2015, po verejnej 
konzultácii, stanoví všeobecné zásady na 
prijatie opatrení na predchádzanie 
anomálnemu a podvodnému používaniu 
na účely článku 6a.

(b) či je hospodárska súťaž dostatočná na 
odstránenie maximálnych 
veľkoobchodných poplatkov,

3. Komisia do 30. júna 2016 po verejnej 
konzultácii podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade okrem iného o týchto 
otázkach:

(c) vývoj a očakávané budúce trendy 
veľkoobchodných a maloobchodných 
poplatkov za poskytovanie hlasových 
a dátových komunikačných služieb 
a služieb SMS roamingovým zákazníkom 
v porovnaní s poplatkami za mobilné 
komunikačné služby na vnútroštátnej 
úrovni v členských štátoch, a to 
samostatne pre zákazníkov využívajúcich 
predplatené služby a zákazníkov 
využívajúcich fakturované služby, ako aj 
v kvalite a rýchlosti týchto služieb,

(a) dostupnosť a kvalitu služieb vrátane 
služieb, ktoré predstavujú alternatívu 
k hlasovým, SMS a dátovým roamingovým 
službám, najmä vzhľadom na 
technologický vývoj,

(d) dostupnosť a kvalitu služieb vrátane 
služieb, ktoré predstavujú alternatívu 
k hlasovým, SMS a dátovým roamingovým 
službám, najmä vzhľadom na 
technologický vývoj,

(b) stupeň hospodárskej súťaže na 
maloobchodných a veľkoobchodných 
trhoch, najmä konkurencieschopnosť 
menších, nezávislých alebo začínajúcich 
prevádzkovateľov vrátane vplyvu 
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obchodných dohôd na hospodársku súťaž 
a stupňa prepojenia medzi 
prevádzkovateľmi,

(e) mieru, v akej spotrebitelia mali 
prospech zo skutočného zníženia cien 
roamingových služieb , paletu taríf 
a produktov dostupných spotrebiteľom 
s rôznymi profilmi volaní a rozdiel medzi 
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami 
vrátane dostupnosti ponúk s jednotnou 
tarifou pre vnútroštátne a roamingové 
služby,

(c) rozsah, v akom uplatňovanie 
štrukturálnych opatrení ustanovených v 
článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri 
rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom 
trhu s roamingovými službami.

(f) stupeň hospodárskej súťaže na 
maloobchodných a veľkoobchodných 
trhoch, najmä konkurencieschopnosť 
menších, nezávislých alebo začínajúcich 
prevádzkovateľov vrátane vplyvu 
obchodných dohôd na hospodársku súťaž 
a stupňa prepojenia medzi 
prevádzkovateľmi,

Komisia najmä preskúma, či je potrebné 
stanoviť dodatočné technické a 
štrukturálne opatrenia alebo meniť 
štrukturálne opatrenia.

(g) rozsah, v akom uplatňovanie 
štrukturálnych opatrení ustanovených 
v článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri 
rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom 
trhu s roamingovými službami do tej 
miery, že rozdiel medzi roamingovými 
a vnútroštátnymi tarifami sa priblížil 
k nule,

4. Ak sa v správe uvedenej v odseku 2 
preukáže, že je potrebné zmeniť dobu 
trvania alebo revidovať úroveň 
maximálnych veľkoobchodných 
poplatkov, Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade príslušné návrhy na 
riešenie tejto situácie.

(h) mieru, v akej úroveň 
veľkoobchodných a maloobchodných 
maximálnych poplatkov poskytla 
spotrebiteľom primerané záruky pred 
nadmernými cenami, pričom zároveň 
umožnila rozvoj hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu s roamingovými 
službami.

Ak zo správy uvedenej v odseku 3 
vyplynie, že štrukturálne opatrenia 
ustanovené v tomto nariadení nepostačujú 
na podporu hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu s roamingovými službami 
v prospech všetkých európskych 
spotrebiteľov, Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade príslušné 
návrhy na riešenie tejto situácie.

2. Ak zo správy vyplynie, že štrukturálne 
opatrenia ustanovené v tomto nariadení 
nepostačujú na podporu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu 
s roamingovými službami v prospech 
všetkých európskych spotrebiteľov alebo 
že sa rozdiely medzi roamingovými 
a vnútroštátnymi tarifami nepriblížili 
k nule, Komisia predloží Európskemu 

V oboch prípadoch sa návrhy 
akýchkoľvek primeraných opatrení 
predkladajú zároveň so správami.
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parlamentu a Rade príslušné návrhy na 
riešenie tejto situácie, čím sa dosiahne 
vnútorný trh s mobilnými komunikačnými 
službami, na ktorom napokon nebude 
rozdiel medzi vnútroštátnymi 
a roamingovými tarifami. Komisia 
preskúma predovšetkým, či je potrebné:
(a) stanoviť ďalšie technické 
a štrukturálne opatrenia,

5. Komisia okrem toho každé dva roky po 
správe uvedenej v odseku 3 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu. 
Každá správa obsahuje súhrn 
monitorovania poskytovania roamingových 
služieb v Únii a hodnotenie pokroku pri 
plnení cieľov tohto nariadenia.

(b) pozmeniť štrukturálne opatrenia, 6. S cieľom posúdiť vývoj 
konkurencieschopnosti na trhoch 
s roamingom v rámci Únie BEREC 
pravidelne zhromažďuje od národných 
regulačných orgánov údaje o vývoji 
maloobchodných a veľkoobchodných 
poplatkov za hlasové, SMS a dátové 
roamingové služby. Tieto údaje oznamuje 
Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia 
ich zverejňuje.

(c) predĺžiť platnosť a prípadne 
zrevidovať úroveň maximálnych 
maloobchodných poplatkov ustanovených 
v článkoch 8, 10 a 13,

BEREC tiež každý rok zhromažďuje od 
národných regulačných orgánov informácie 
o transparentnosti a porovnateľnosti 
rôznych taríf, ktoré prevádzkovatelia 
ponúkajú svojim zákazníkom. Komisia 
tieto údaje a zistenia zverejňuje.“

(d) zmeniť časový rozsah alebo zrevidovať 
úroveň maximálnych veľkoobchodných 
poplatkov ustanovených v článkoch 7, 9 
a 12,
(e) zaviesť ďalšie potrebné požiadavky 
vrátane nerozlišovania medzi 
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami.
3. Komisia okrem toho každé dva roky po 
správe uvedenej v odseku 1 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu. 
Každá správa obsahuje súhrn 
monitorovania poskytovania roamingových 
služieb v Únii a zhodnotenie pokroku pri 
plnení cieľov tohto nariadenia, a to aj 
s prihliadnutím na okolnosti uvedené 



PE526.176v01-00 204/220 AM\1013978SK.doc

SK

v odsekoch 1 a 2.
4. S cieľom posúdiť vývoj 
konkurencieschopnosti na trhoch 
s roamingom v rámci Únie BEREC 
pravidelne zhromažďuje od národných 
regulačných orgánov údaje o vývoji 
maloobchodných a veľkoobchodných 
poplatkov za hlasové, SMS a dátové 
roamingové služby. Tieto údaje oznamuje 
Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia 
ich zverejňuje.
BEREC tiež každý rok zhromažďuje od 
národných regulačných orgánov informácie 
o transparentnosti a porovnateľnosti 
rôznych taríf, ktoré prevádzkovatelia 
ponúkajú svojim zákazníkom. Komisia 
tieto údaje a zistenia zverejňuje.“

Or. en

((http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Pozmeňujúci návrh 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Do článku 3 sa dopĺňa tento odsek 
2a:
konzultačná úloha orgánu BEREC pred 
vypracovaním legislatívnych návrhov 
týkajúcich sa odvetvia elektronickej 
komunikácie by mala byť systematizovaná

Or. en

Pozmeňujúci návrh 802
Giles Chichester
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Návrh nariadenia
Článok 38 a (nový)
Rozhodnutie č. 243/2012/EÚ
Článok 4 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 38a
Zmeny rozhodnutia č. 243/2012/EÚ

Pri stanovení štruktúry licenčných 
poplatkov, ktoré sa platia za pridelenie 
spektra, musia príslušné vnútroštátne 
orgány zabezpečiť, aby zvolená štruktúra 
poplatkov minimalizovala čas na 
sprístupnenie novej siete a služieb 
spotrebiteľom a občanom:
(a) s ohľadom na relatívny prínos 
alternatívnych štruktúr, vrátane 
zaplatenia opakujúcich sa ročných 
poplatkov počas doby trvania licencie, 
pokiaľ ide o vplyvy, ktoré majú na 
investície, inovácie a dostupnosť 
konkrétnych služieb v rámci celej 
Európskej únie, ako aj
(b) s ohľadom na začatie vyberania 
poplatkov od dátumu začatia poskytovania 
služieb, ktoré podliehajú pridelenému 
spektru. 

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná štruktúra poplatkov aplikovaná vo väčšine prípadov v celej Únii je charakterizovaná 
veľkými platbami vopred, ktoré nie sú dobre zladené s načasovaním požadovaných investícií 
do siete, ani s načasovaním tvorby príjmov, ktoré využívanie prideleného spektra umožňuje. 
Vyváženejší prístup, pomocou ktorého sa berie do úvahy plný dopad, ktorý alternatívne 
štruktúry poplatkov majú na investície a inovácie.

Pozmeňujúci návrh 803
Paul Rübig
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Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
Nariadenie (EU) č. 531/2012
Článok 4 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne predkladá správy o 
posúdení a preskúmaní tohto nariadenia
Európskemu parlamentu a Rade. Prvú 
správu predloží najneskôr 1. júla 2018. 
Následné správy potom predkladá každé 
štyri roky. Komisia v prípade potreby 
predkladá primerané návrhy s cieľom 
zmeniť toto nariadenie a zladiť iné 
právne nástroje, pričom zohľadňuje 
predovšetkým vývoj informačných 
technológií a stav pokroku v informačnej 
spoločnosti. Tieto správy sa uverejňujú.

Komisia pravidelne predkladá správy 
o posúdení a preskúmaní tohto nariadenia 
Európskemu parlamentu a Rade. Komisia 
by mala v každom prípade do 30. júna 
2015 vykonať kontrolu a preskúmanie 
celého právneho rámca v oblasti 
elektronickej komunikácie a Európskemu 
parlamentu a Rade predložiť správu 
s vhodnými návrhmi na zmenu tohto 
nariadenia a na zladenie iných právnych 
nástrojov.

Toto preskúmanie by malo obsahovať 
predovšetkým:
- Kontrolu, či by sa asymetrické príznačné 
ceny na trhu a nariadenia o prístupe 
mohli prípadne regulovať iným 
spôsobom.
- Preskúmanie potreby ďalšej regulácie 
v tejto oblasti a jej aplikovateľnosť na 
všetkých účastníkov trhu v celom 
hodnotovom reťazci.
- Zaistenie, aby mohli používatelia 
digitálnych služieb tieto aj kontrolovať 
a zabezpečenie prenosnosti medzi rôznymi 
operačnými systémami.
- Všetci účastníci trhu by mali mať 
rovnaké podmienky, malo by to platiť pre 
aj poskytovateľov OTT služieb online aj 
pre pracovníkov v oblasti telekomunikácií. 
Okrem toho by sa malo zabezpečiť, aby 
boli používatelia OTT služieb online, 
chránení rovnakými zásadami ako je to 
v prípade poskytovateľov 
telekomunikačných služieb -
transparentnosťou, nediskrimináciou, 
otvorenosťou, prenosnosťou, 
interoperabilitou a uľahčením zmeny.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 804
Edit Herczog

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne predkladá správy o
posúdení a preskúmaní tohto nariadenia
Európskemu parlamentu a Rade. Prvú 
správu predloží najneskôr 1. júla 2018. 
Následné správy potom predkladá každé 
štyri roky. Komisia v prípade potreby 
predkladá primerané návrhy s cieľom 
zmeniť toto nariadenie a zladiť iné 
právne nástroje, pričom zohľadňuje 
predovšetkým vývoj informačných 
technológií a stav pokroku v informačnej 
spoločnosti. Tieto správy sa uverejňujú.

Komisia vykoná komplexné posúdenie a 
preskúmanie celého regulačného rámca 
pre elektronické komunikácie a predloží 
správu s príslušnými návrhmi
Európskemu parlamentu a Rade do 30. 
júna 2015.

Preskúmanie sa vykoná vzhľadom na:

- posúdenie, či je možné odstrániť 
asymetrické ceny vychádzajúce 
z významného vplyvu na trhu a reguláciu 
prístupu v regulačnom rámci EÚ
- hodnotenie pretrvávajúcej potreby 
regulácie, ktorá by sa symetricky 
vzťahovala na všetkých hráčov na trhu 
spolu s konvergujúcim hodnotovým 
reťazcom
- zabezpečenie, aby mali používatelia 
digitálnych služieb možnosť kontrolovať 
svoj digitálny život a údaje tým , že sa 
odstránia prekážky v prechode medzi 
operačnými systémami bez straty aplikácií 
a dát;
- zabezpečenie rovnakých podmienok 
a poskytnutie dostatočnej ochrany 
spotrebiteľa pomocou špičkových online 
služieb v porovnaní s telekomunikačnými 
službami, zavedením pravidiel, ktoré 
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zaisťujú uplatňovanie špičkových online 
služieb a tiež zavedených princípov pre 
poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb, ako je 
transparentnosť, nediskriminácia, 
otvorenosť, ľahké prepínanie 
poskytovateľov, vnútorná 
prevádzkyschopnosť, neobmedzená 
komunikácia a prenosnosť služieb.

Or. en

Odôvodnenie

V oznámení, ktoré sprevádza tento legislatívny návrh, Komisia uznáva prechodnú povahu 
asymetrickej regulácie ex-ante na základe významného vplyvu na trhu a potrebu zaviesť 
rovnaké podmienky s tzv. „špičkovými“ online službami na celom meniacom sa IP trhu. To sú 
dve základné požiadavky na vytvorenie konkurenčných rámcových podmienok pre európske 
odvetvie IKT a nemôžeme si dovoliť odložiť tieto zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre obnovu 
nášho strategicky významného sektora IKT. Keď nadobudne platnosť ďalší revidovaný rámec, 
budeme mať dvadsaťročné skúsenosti s prechodnou sektorovo špecifickou ex-ante reguláciou 
významného vplyvu na trhu. Už dnes môžeme jasne pozorovať, že telekomunikačné trhy sú 
konkurenčné, majú základnú trhovú štruktúru a zavedené pravidlá hospodárskej súťaže na 
veľkoobchodných trhoch už dnes vedia dostatočne zaručiť konkurenčné fungovanie 
telekomunikačných trhov v Európe. To neznamená, že nepotrebujeme aj naďalej poskytovať 
symetrické pravidlá platné pre všetkých hráčov na trhu nezávisle od významného vplyvu na 
trhu, aby boli zaručené základné bezpečnostné požiadavky a dostatočná ochrana 
spotrebiteľov. Dobre stanovené zásady, ktoré sa preukázali ako hodnotné v oblasti ochrany 
spotrebiteľa a pri udržiavaní trhov otvorených hospodárskej súťaži. Neobmedzená 
komunikácia, prenosnosť, nediskriminácia, otvorenosť platforiem, transparentnosť a podobne 
by sa mali vhodným spôsobom uplatňovať pre všetkých hráčov v celom konvergujúcom IP 
svete.

Pozmeňujúci návrh 805
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
Nariadenie (EU) č. 531/2012
Článok 4 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne predkladá správy o 
posúdení a preskúmaní tohto nariadenia

Komisia by mala dôkladne preskúmať 
a skontrolovať celý regulačný rámec, 
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Európskemu parlamentu a Rade. Prvú 
správu predloží najneskôr 1. júla 2018. 
Následné správy potom predkladá každé 
štyri roky. Komisia v prípade potreby 
predkladá primerané návrhy s cieľom 
zmeniť toto nariadenie a zladiť iné 
právne nástroje, pričom zohľadňuje 
predovšetkým vývoj informačných 
technológií a stav pokroku v informačnej 
spoločnosti. Tieto správy sa uverejňujú.

ktorý sa týka elektronickej komunikácie 
a výsledky a prípadné návrhy na zmenu by 
mala predložiť Európskemu parlamentu 
a Rade najneskôr do 31. marca 2015.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 806
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne predkladá správy o
posúdení a preskúmaní tohto nariadenia
Európskemu parlamentu a Rade. Prvú 
správu predloží najneskôr 1. júla 2018. 
Následné správy potom predkladá každé 
štyri roky. Komisia v prípade potreby 
predkladá primerané návrhy s cieľom 
zmeniť toto nariadenie a zladiť iné 
právne nástroje, pričom zohľadňuje 
predovšetkým vývoj informačných 
technológií a stav pokroku v informačnej 
spoločnosti. Tieto správy sa uverejňujú.

Komisia vykoná dôkladné posúdenie 
a preskúmanie celého právneho rámca 
pre elektronickú komunikáciu a do 
30. júna 2015 predloží Európskemu 
parlamentu a Rade primerané návrhy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 807
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pravidelne predkladá správy o Komisia pravidelne predkladá správy o 
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posúdení a preskúmaní tohto nariadenia 
Európskemu parlamentu a Rade. Prvú 
správu predloží najneskôr 1. júla 2018. 
Následné správy potom predkladá každé 
štyri roky. Komisia v prípade potreby 
predkladá primerané návrhy s cieľom 
zmeniť toto nariadenie a zladiť iné právne 
nástroje, pričom zohľadňuje predovšetkým 
vývoj informačných technológií a stav 
pokroku v informačnej spoločnosti. Tieto 
správy sa uverejňujú.

posúdení a preskúmaní tohto nariadenia 
Európskemu parlamentu a Rade. Prvú 
správu predloží najneskôr 1. júla 2018. 
Následné správy potom predkladá každé 
štyri roky. Komisia v prípade potreby 
predkladá primerané návrhy s cieľom 
zmeniť toto nariadenie a zladiť iné právne 
nástroje, pričom zohľadňuje predovšetkým 
vývoj informačných technológií a stav 
pokroku v informačnej spoločnosti. 
Preskúmanie obsahuje okrem iného:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 808
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Preskúmanie Komisie

Or. de

Pozmeňujúci návrh 809
Giles Chichester

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) V preskúmaní bude zahrnuté 
odporúčanie Komisie zo 17. decembra 
2007 o príslušných trhoch výrobkov 
a služieb v sektore elektronickej 
komunikácie umožňujúcich reguláciu ex 
ante v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES 
o spoločnom regulačnom rámci pre 
elektronické komunikačné siete a služby, 
vrátane testu „troch kritérií“. 
Odporúčanie Komisie zo 17. decembra 
2007 o príslušných trhoch výrobkov 
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a služieb zostáva v platnosti až do 
uskutočnenia komplexného preskúmania 
regulačného rámca.

Or. en

Odôvodnenie

Potenciálna zmena súčasného modelu regulácie a hospodárskej súťaže v EÚ musí byť 
vykonaná po komplexnom preskúmaní, verejnej konzultácii a posúdení vplyvu. Toto 
nariadenie alebo vykonávacie akty Komisie by nemali ovplyvniť preskúmanie, v tejto 
súvislosti nemožno zmenu aktuálne platného zoznamu príslušných trhov odôvodniť skôr, než 
sa zákonodarcovia dohodnú na preskúmaní.

Pozmeňujúci návrh 810
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) celoeurópske služby a operátori , s 
prihliadnutím na možnosti , aby Komisia 
vymedzila nadnárodné trhy v súlade s 
článkom 15 ods. 4 smernice 2002/21/ES

Or. en

Pozmeňujúci návrh 811
András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) Umožniť rozvoj celosvetovo 
konkurencieschopných celoeurópskych 
poskytovateľov a poskytovanie 
cezhraničných služieb pre podniky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 812
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) vyhodnocuje, či je možné ukončiť 
asymetrickú cenu zakladajúcu sa na SMP 
a na regulácii prístupu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 813
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) určenie nadnárodných trhov najprv 
vzhľadom na služby pre podniky; 
umožnenie poskytovateľom oznámiť 
orgánu BEREC, že majú v úmysle 
poskytovať služby na takýchto trhoch a 
dohľad orgánu BEREC nad 
poskytovateľmi služieb na takýchto 
trhoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 814
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – bod 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2) vyhodnocuje, do akej miery je aj 
naďalej potrebná súčasná regulácia, 
ktorá platí pre všetkých účastníkov trhu 
v hodnotovom reťazci rovnako;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 815
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – bod 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3) zabezpečuje, aby boli spotrebitelia a 
používatelia digitálnych služieb schopní 
kontrolovať svoju digitálnu identitu a 
dáta, pričom sa uľahčí zmena medzi 
rôznymi operačnými systémami bez ďalšej 
straty aplikácií a dát;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 816
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – bod iii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) jednotné povolenie Únie, vrátane 
aukcií celoeurópskeho spektra a štruktúra 
dohľadu nad rámcom ako celkom. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 817
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – bod 4 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4) zabezpečuje, aby sa na 
telekomunikačné služby a OTT služby 
uplatňovali rovnaké východiskové 
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a konkurenčné podmienky aby bolo 
možné používateľom OTT služieb 
zabezpečiť dostatočnú ochranu. V tejto 
súvislosti sa zohľadňujú predovšetkým 
zásady transparentnosti, nediskriminácie 
a interoperability a uľahčenie zmeny 
poskytovateľa.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 818
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – bod iv (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iv) Posilnenie uplatňovania riešenia 
založeného na funkčnom oddelení 
odstránením výnimočného charakteru 
povinnosti zvyšuje stimuly pre investície 
do sietí a podporuje ďalší rozvoj 
vnútorného trhu v oblasti elektronických 
komunikácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 819
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – bod v (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) Podpora globálnej 
konkurencieschopnosti Európskej únie 
a európskeho digitálneho priemyslu, ako 
aj investície a inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 820
Jean-Pierre Audy
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Návrh nariadenia
Článok 39 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39a
Európsky regulačný a dozorný orgán pre 

európsky jednotný trh s elektronickou 
komunikáciou 

Zriadi sa nezávislý európsky regulačný 
a dozorný orgán pre európsky jednotný 
trh s elektronickou komunikáciou, ktorý 
bude regulovať a dohliadať na 
fungovanie európskeho trhu 
s elektronickou komunikáciou. 
Prevádzkové náklady tohto nezávislého 
orgánu sa budú hradiť z povinných 
poplatkov za elektronické komunikácie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 821
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 [...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 822
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha 1 – nadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

MINIMÁLNE PARAMETRE PRE 
PONUKY EURÓPSKYCH 
PRODUKTOV VIRTUÁLNEHO
PRÍSTUPU K ŠIROKOPÁSMOVÉMU

MINIMÁLNE PARAMETRE PRE 
PONUKY EURÓPSKYCH 
VYSOKOKVALITNÝCH PRODUKTOV 
PRÍSTUPU K PRIPOJENIU PRE 
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PRIPOJENIU POSKYTOVANIE CELOEURÓPSKYCH 
OBCHODNÝCH KOMUNIKAČNÝCH 
SLUŽIEB

Or. en

Pozmeňujúci návrh 823
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. [...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 824
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Produkt veľkoobchodného prístupu na 
pevnú sieť ponúkaný na vrstve 3 (L 3) 
sedemvrstvového modelu pre komunikačné 
protokoly Medzinárodnej organizácie pre 
normalizáciu (sieťová vrstva), na úrovni 
bitového toku úrovne IP s bodmi 
odovzdania, ktoré ponúkajú vyšší stupeň 
zoskupenia prostriedkov ako v prípade 
vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovne.

PONUKA 1: Vysokokvalitný produkt 
veľkoobchodného prístupu na pevnú sieť 
ponúkaný na vrstve 3 (L 3) 
sedemvrstvového modelu pre komunikačné 
protokoly Medzinárodnej organizácie pre 
normalizáciu (sieťová vrstva), na úrovni 
bitového toku úrovne IP s bodmi 
odovzdania, ktoré ponúkajú vyšší stupeň 
zoskupenia prostriedkov ako v prípade 
vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 825
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 2 – bod 2.2 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Schopnosť podporovať rôzne úrovne 
kvality služieb (napr. QoS 1, 2 a 3), pokiaľ 
ide o:

Schopnosť podporovať vysokú úroveň 
kvality služieb pokiaľ ide o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 826
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. PONUKA 3 3. PONUKA 2

Or. en

Pozmeňujúci návrh 827
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Príloha 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

MINIMÁLNE PARAMETRE PRE 
EURÓPSKE PRODUKTY 
PREPOJITEĽNOSTI SO ZKS

vypúšťa sa

Prvky siete a súvisiace informácie
- opis produktu prepojiteľnosti, ktorý sa 
má poskytovať na pevnej sieti vrátane 
technických charakteristík a prijatia 
akýchkoľvek príslušných noriem.
Funkcie siete:
- zmluva o prepojiteľnosti, 
prostredníctvom ktorej sa zaisťuje kvalita 
služby medzi koncovými bodmi, založená 
na spoločných špecifikovaných 
parametroch, ktoré umožňujú 
poskytovanie minimálne týchto skupín 
služieb:
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- hlasové hovory a videohovory,
- vysielanie audiovizuálneho obsahu a ako 
aj
- kritické dátové aplikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 828
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Príloha 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

MINIMÁLNE PARAMETRE PRE 
EURÓPSKE PRODUKTY 
PREPOJITEĽNOSTI SO ZKS

vypúšťa sa

Prvky siete a súvisiace informácie
- opis produktu prepojiteľnosti, ktorý sa 
má poskytovať na pevnej sieti vrátane 
technických charakteristík a prijatia 
akýchkoľvek príslušných noriem.
Funkcie siete:
- zmluva o prepojiteľnosti, 
prostredníctvom ktorej sa zaisťuje kvalita 
služby medzi koncovými bodmi, založená 
na spoločných špecifikovaných 
parametroch, ktoré umožňujú 
poskytovanie minimálne týchto skupín 
služieb:
- hlasové hovory a videohovory,
- vysielanie audiovizuálneho obsahu a ako 
aj
- kritické dátové aplikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 829
Petra Kammerevert
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Návrh nariadenia
Príloha 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Minimálne parametre pre európske 
produkty prepojiteľnosti so ZKS

vypúšťa sa

Prvky siete a súvisiace informácie
- Opis produktu prepojiteľnosti, ktorý sa 
má poskytovať na pevnej sieti vrátane 
technických charakteristík a prijatia 
akýchkoľvek príslušných noriem.
Funkcie siete:
- zmluva o prepojiteľnosti, 
prostredníctvom ktorej sa zaisťuje kvalita 
služby medzi koncovými bodmi, založená 
na spoločných špecifikovaných 
parametroch, ktoré umožňujú 
poskytovanie minimálne týchto skupín 
služieb:
- hlasové hovory a videohovory,
- vysielanie audiovizuálneho obsahu a
- kritické dátové aplikácie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 830
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

MINIMÁLNE PARAMETRE PRE 
EURÓPSKE PRODUKTY 
PREPOJITEĽNOSTI SO ZKS

vypúšťa sa

Prvky siete a súvisiace informácie
- opis produktu prepojiteľnosti, ktorý sa 
má poskytovať na pevnej sieti vrátane 
technických charakteristík a prijatia 
akýchkoľvek príslušných noriem.
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Funkcie siete:
- zmluva o prepojiteľnosti, 
prostredníctvom ktorej sa zaisťuje kvalita 
služby medzi koncovými bodmi, založená 
na spoločných špecifikovaných 
parametroch, ktoré umožňujú 
poskytovanie minimálne týchto skupín 
služieb:
- hlasové hovory a videohovory,
- vysielanie audiovizuálneho obsahu a ako 
aj
- kritické dátové aplikácie.

Or. en


