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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

Príloha III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený text 
označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť , ktoré sa však 
návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné vypustenia 
týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)147),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0082/2013), so 
zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júla 
20131,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7–0001/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Digitálne hospodárstvo zásadným 
spôsobom mení jednotný trh. Svojou 
inováciou, rýchlosťou a cezhraničným 
dosahom má potenciál posunúť integráciu 
jednotného trhu na úplne novú úroveň. 
Víziou Únie je digitálne hospodárstvo, 
ktoré prináša udržateľné hospodárske 
a sociálne prínosy na základe moderných 
online služieb a rýchleho internetového 
pripojenia. Vysoká kvalita digitálnej 
infraštruktúry podporuje prakticky všetky 
odvetvia moderného a inovačného 
hospodárstva a má strategický význam pre 

(1) Digitálne hospodárstvo zásadným 
spôsobom mení jednotný trh. Svojou 
inováciou, rýchlosťou a cezhraničným 
dosahom má potenciál posunúť integráciu 
jednotného trhu na úplne novú úroveň. 
Víziou Únie je digitálne hospodárstvo, 
ktoré prináša udržateľné hospodárske 
a sociálne prínosy na základe moderných 
online služieb a rýchleho internetového 
pripojenia. Vysoká kvalita digitálnej 
infraštruktúry podporuje prakticky všetky 
odvetvia moderného a inovačného
hospodárstva a má strategický význam pre 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
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sociálnu a územnú súdržnosť. Preto všetci 
občania a podniky musia mať možnosť byť 
súčasťou digitálneho hospodárstva.

sociálnu a územnú súdržnosť. Preto všetci 
občania, ako aj súkromné a verejné 
sektory musia mať možnosť byť súčasťou 
digitálneho hospodárstva.

Or. en

Odôvodnenie

Verejné služby, ako je zdravotná starostlivosť, verejné vzdelávanie a kultúra, verejná 
bezpečnosť, sociálne služby, sa musia takisto zlepšiť vo všetkých členských štátoch 
prostredníctvom digitálnych technológií.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(2) Potvrdením významu rozšírenia 
vysokorýchlostného širokopásmového 
pripojenia členské štáty schválili náročné 
ciele širokopásmového pripojenia 
stanovené v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov „Digitálna 
agenda pre Európu – digitálne 
presadzovanie európskeho rastu“ (ďalej len 
„digitálna agenda“). Vzhľadom na rýchly 
vývoj technológií, ktorý vedie k ešte 
rýchlejšiemu internetovému pripojeniu 
a rastúcemu dopytu spotrebiteľov po 
elektronických službách, je vhodné sa 
zamerať na vyššie rýchlosti internetového 
pripojenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Veľkú časť týchto nákladov možno 
pripísať neefektívnosti v postupe 
rozširovania týkajúcej sa používania 
existujúcej pasívnej infraštruktúry (ako sú 
napr. káblovody, rúry, vstupné šachty, 
rozvodné skrine, stĺpy, stožiare, inštalácie 
antén, veže a iné nosné zariadenia), 
problematickým miestam v koordinácii 
stavebných prác, zaťažujúcim postupom 
vydávania administratívnych povolení 
a problematickým miestam v zavádzaní 
sietí v budovách.

(6) Veľkú časť týchto nákladov možno 
pripísať neefektívnosti v postupe 
rozširovania týkajúcej sa používania 
existujúcej pasívnej infraštruktúry, 
problematickým miestam v koordinácii 
stavebných prác, zaťažujúcim postupom 
vydávania administratívnych povolení 
a v zavádzaní sietí v budovách, závažným 
finančným prekážkam, nedostatku 
realizovateľných obchodných plánov 
v súvislosti so zavádzaním 
širokopásmového pripojenia vo vidieckych 
oblastiach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

komunikácií, zariadení alebo akéhokoľvek 
iného prvku elektronických 
komunikačných sietí bez ohľadu na jeho 
skutočné používanie alebo vlastníctvo. Bez 
toho, aby bolo dotknuté sledovanie 
konkrétneho všeobecného záujmu 
spojeného s poskytovaním hlavných 
služieb, mala by sa podporovať synergia 
medzi prevádzkovateľmi sietí s cieľom 
súčasne prispieť k dosiahnutiu cieľov 
Digitálnej agendy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Ak vzniknú spory týkajúce sa prístupu 
k informáciám o fyzických infraštruktúrach 
so zreteľom na zavádzanie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí, jediné informačné 
miesto by malo mať možnosť riešiť tieto 
spory záväzným rozhodnutím bez toho, že 
by bola dotknutá možnosť ktorejkoľvek 
strany predložiť tento prípad súdu.

(20) Ak vzniknú spory týkajúce sa prístupu 
k informáciám o fyzických infraštruktúrach 
so zreteľom na zavádzanie 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí, jediné príslušné 
informačné miesto by malo mať možnosť 
riešiť tieto spory záväzným rozhodnutím 
bez toho, že by bola dotknutá možnosť 
ktorejkoľvek strany predložiť tento prípad 
súdu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Malo by sa zaviesť nové 
označovanie Únie pre pripravenosť budov 
a bytov na širokopásmové pripojenie 
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s cieľom pomôcť kupujúcim a nájomcom 
identifikovať budovy s prístupom 
k vysokorýchlostným elektronickým 
komunikačným sieťam. Označovanie 
Únie pre pripravenosť na širokopásmové 
pripojenie by malo byť dobrovoľným 
označovaním podporujúcim pripravenosť 
vysokorýchlostnej infraštruktúry v 
budovách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Vždy, keď členský štát vymenuje 
orgán pre riešenie sporov, mala by sa 
zabezpečiť jeho nestrannosť a nezávislosť 
voči zúčastneným stranám. Menované 
orgány by mali mať príslušné zdroje 
a právomoci ukladať sankcie v prípade 
nedostatočného dodržiavania prijatých 
rozhodnutí.

(30) Vždy, keď členský štát vymenuje 
orgán pre riešenie sporov, mala by sa 
zabezpečiť jeho nestrannosť a nezávislosť 
voči zúčastneným stranám. Menované 
orgány by mali mať príslušné kompetencie, 
zdroje a právomoci ukladať sankcie 
v prípade nedostatočného dodržiavania 
prijatých rozhodnutí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

ako aj odpadových vôd a splaškov a 
kanalizačných systémov na zber, avšak 
okrem pitnej vody určenej pre ľudskú 
spotrebu, dopravných služieb vrátane 
železničnej a cestnej dopravy, prístavov, 
letísk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(2) „fyzická infraštruktúra“ znamená prvok 
siete, ktorý nie je aktívny, ako sú trubky, 
stožiare, káblovody, kontrolné komory, 
vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy 
alebo vstupy do budov, inštalácie antén, 
veže, stĺpy a príslušné zariadenia 
s výnimkou prvkov použitých na prepravu 
pitnej vody určenej na ľudskú spotrebu;

Or. en

Odôvodnenie

Vloženie akéhokoľvek materiálu do trubiek používaných na prepravu vody určenej na ľudskú 
spotrebu predstavuje potenciálne ohrozenie verejného zdravia a má vplyv na bezpečnosť a 
integritu siete, v dôsledku čoho sa stáva táto infraštruktúra nevhodnou. Takéto usmernenie 
môže byť v rozpore s článkom 10 smernice o pitnej vode, ktorým sa ukladajú určité minimálne 
požiadavky na kvalitu materiálov, ktoré sú v styku s vodou.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „vysokorýchlostná elektronická 
komunikačná sieť" znamená elektronickú 
komunikačnú sieť, ktorá je schopná zaistiť 

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

služby prístupu k vysokorýchlostnému 
a ultravysokorýchlostnému 
širokopásmovému pripojeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Na základe konkrétnej písomnej žiadosti 
podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete je každý 
prevádzkovateľ siete povinný vyhovieť 
všetkým odôvodneným žiadostiam 
o prístup na svoju fyzickú infraštruktúru za 
spravodlivých podmienok vrátane ceny 
a so zohľadnením zásady reciprocity, so 
zreteľom na zavádzanie prvkov 
vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Zúčastnené orgány 
by mali zosúladiť svoje zásady stanovenia 
podmienok a uskutočniť konzultácie s 
prevádzkovateľmi sietí alebo ich 
združeniami [Úrad pre publikácie: uveďte 
presný dátum: nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia + 12 mesiacov].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

a) miesto, trasa a georeferenčné súradnice; a) miesto, trasa a georeferenčné súradnice;

b) rozmery, typ a súčasné využívanie 
infraštruktúry;

b) rozmery, typ a súčasné využívanie 
infraštruktúry;

c) meno a kontaktné miesto vlastníka alebo 
držiteľa práv na používanie fyzickej 
infraštruktúry a kontaktného miesta.

c) meno a kontaktné miesto vlastníka alebo 
držiteľa práv na používanie fyzickej 
infraštruktúry a kontaktného miesta.

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

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

Prístup k minimálnym informáciám pre 
uvedenú oblasť sa poskytne bezodkladne 
v elektronickej forme za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok.

Prístup k minimálnym informáciám pre 
uvedenú oblasť sa poskytne bezodkladne 
v elektronickej forme za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok pri rešpektovaní zásady 
dôvernosti. Jediné informačné miesto 
informuje prevádzkovateľa príslušnej 
siete o výmene informácií.

Prístup k minimálnym informáciám môže 
byť obmedzený len na jediné informačné 
miesto, keď sa to považuje za potrebné 
s ohľadom na bezpečnosť sietí a ich 
integritu alebo pracovné a obchodné 

Prístup k minimálnym informáciám môže 
byť obmedzený len na jediné informačné 
miesto, keď sa to považuje za potrebné 
s ohľadom na bezpečnosť sietí a ich 
integritu alebo pracovné a obchodné 
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tajomstvo. tajomstvo.
Jediné informačné miesto zabezpečí, aby 
prístup k minimálnym informáciám podľa 
tohto odseku bol k dispozícii do [Úrad pre 
publikácie: uveďte presný dátum: 
najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia + 12 mesiacov].

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na osobitnú písomnú žiadosť podniku 
oprávneného poskytovať elektronické 
komunikačné siete každý prevádzkovateľ 
siete sprístupní tento súbor minimálnych 
informácií o prebiehajúcich alebo 
plánovaných stavebných prácach 
týkajúcich sa jeho fyzickej infraštruktúry, 
pre ktorú bolo udelené povolenie, postup 
povoľovania ešte nie je vybavený, alebo sa 
v nasledujúcich šiestich mesiacoch 
predpokladá podanie žiadosti príslušným 
orgánom o udelenie povolenia:

6. Na osobitnú písomnú žiadosť podniku 
oprávneného poskytovať elektronické 
komunikačné siete každý prevádzkovateľ 
siete sprístupní tento súbor minimálnych 
informácií o prebiehajúcich alebo 
plánovaných stavebných prácach 
týkajúcich sa jeho fyzickej infraštruktúry, 
pre ktorú bolo udelené povolenie, postup 
povoľovania ešte nie je vybavený, alebo sa 
v nasledujúcich štyroch mesiacoch 
predpokladá podanie žiadosti príslušným 
orgánom o udelenie povolenia:

a) miesto a druh prác; a) miesto a druh prác;

b) príslušné prvky siete; b) príslušné prvky siete;
c) odhadovaný dátum začatia prác a doba 
ich trvania;

c) odhadovaný dátum začatia prác a doba 
ich trvania;

d) kontaktné miesto. d) kontaktné miesto.

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

S cieľom chrániť obchodné tajomstvo 
nebude súpis plánovaných stavebných 
prác začlenený do tej istej databázy ako 
súpis všeobecnej infraštruktúry. V žiadosti 
podniku oprávneného poskytovať 
elektronické komunikačné siete sa uvedie 
dotknutá oblasť so zreteľom na zavádzanie 
prvkov vysokorýchlostných elektronických 
komunikačných sietí. Do dvoch mesiacov 
od podania písomnej žiadosti poskytnú 
prevádzkovatelia sietí požadované 
informácie za primeraných, 
nediskriminačných a transparentných 
podmienok bez toho, aby boli dotknuté 
obmedzenia podľa odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sú informácie o plánovaných investíciách uvedené spolu s informáciami o existujúcej 
infraštruktúre priamo v tej istej databáze, mohli by prevádzkovateľom poskytovať určitú 
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úroveň prehľadu o stratégii širokopásmového pripojenia konkurencie. Z hľadiska 
hospodárskej súťaže sú to veľmi citlivé informácie a mali by byť primerane oddelené.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Šesť mesiacov je príliš dlho na získanie povolenia; tento časový rámec by sa mal výrazne 
skrátiť.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

byty potom dostanú označenie Únie pre 
pripravenosť na širokopásmové 
pripojenie. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje 
na rozsiahlu rekonštrukciu, v súvislosti s 
ktorou boli podané žiadosti o stavebné 
povolenie po [Úrad pre publikácie: uveďte 
presný dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť vybaviť novostavby, ako aj budovy, ktoré prechádzajú rozsiahlou rekonštrukciou, 
vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budovách, by mali mať existujúce budovy 
verejných inštitúcií, v ktorých sú významné súbory údajov, ako sú knižnice, archívy, kultúrne 
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inštitúcie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v rámci svojej pôsobnosti. Okrem toho, s 
cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetky sociálne skupiny, by sa pri výstavbe 
sociálnych bytov nemalo šetriť na nákladoch na zavedenie vysokorýchlostných sietí.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Národný regulačný orgán, ktorý plní 
úlohy stanovené v článku 10 smernice 
2002/21/ES, vykonáva funkciu 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie sporov 
uvedeného v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 
9, článku 5 ods. 4 a článku 9 ods. 3, pokiaľ 
členský štát nemenuje iné príslušné orgány, 
ktoré sú právne oddelené a funkčne 
nezávislé od všetkých prevádzkovateľov 
siete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý iný vnútroštátny orgán pre 
riešenie sporov menovaný členskými 
štátmi podľa odseku 1 je právne oddelený 
a funkčne nezávislý od všetkých 
prevádzkovateľov siete. Má právomoc 
ukladať prevádzkovateľom siete príslušné, 
účinné, primerané a odrádzajúce sankcie 
v prípade porušenia povinností 
vyplývajúcich z rozhodnutí prijatých pri 
rozhodovaní sporu.

2. Každý iný vnútroštátny orgán pre 
riešenie sporov menovaný členskými 
štátmi podľa odseku 1 má právomoc 
ukladať prevádzkovateľom siete príslušné, 
účinné, primerané a odrádzajúce sankcie 
v prípade porušenia povinností 
vyplývajúcich z rozhodnutí prijatých pri 
rozhodovaní sporu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa sa domnieva, že vysoká kvalita digitálnej infraštruktúry podporuje prakticky 
všetky odvetvia moderného a inovačného hospodárstva a spoločnosti, kde je 
vysokorýchlostná širokopásmová infraštruktúra predpokladom svetovej 
konkurencieschopnosti a pilierom európskeho jednotného digitálneho trhu, a preto 
spravodajkyňa podporuje cieľ tohto nariadenia znížiť náklady na zavedenie 
vysokorýchlostných a ultravysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí 
poskytnutím nástrojov pre nákladovo efektívnejšie zavedenie novej fyzickej infraštruktúry, 
znížením administratívnej záťaže, spoločným využívaním existujúcej infraštruktúry a 
harmonizáciou stavebno-inžinierskych prác. 
Chýbajúce synergie medzi rôznymi prevádzkovateľmi a vlastníkmi fyzickej infraštruktúry a 
rôzne miestne predpisy, ktoré musia prevádzkovatelia dodržiavať, zvýšené náklady, čas 
potrebný na získanie povolení a komplikácie s ich získaním a potom chýbajúce zavedenia, 
modernizácia vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí. Podľa názoru 
spravodajkyne týmto nariadením, ktoré vychádza z osvedčených postupov a ktorým sa 
podporuje nová kultúra prístupu k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu, sa 
takisto zabezpečuje, aby členské štáty mali naďalej široké rozhodovacie právomoci v 
organizačných veciach a aby miestne a regionálne orgány naďalej zohrávali hlavnú úlohu pri 
koordinácii stavebných prác v rámci svojej právomoci. 
Spravodajkyňa súhlasí s komplexným prístupom k maximalizovaniu synergie vo všetkých 
sieťach s nariadením určeným nielen poskytovateľom elektronických komunikačných sietí, 
ale aj všetkým vlastníkom fyzických infraštruktúr vhodných na zavedenie prvkov 
elektronických komunikačných sietí, ako sú elektrina, plyn, voda, kanalizácia, vykurovanie 
a dopravné služby. Vzhľadom na to, že stavebné práce tvoria prevažnú časť celkových 
nákladov na zavádzanie sietí, spravodajkyňa zároveň pritom považuje za hlavný regulačný 
krok vpred právo každého prevádzkovateľa siete poskytnúť alebo mať prístup (za primeranú 
cenu a za spravodlivých podmienok) k svojej fyzickej infraštruktúre a nakoniec umožniť 
príslušným zainteresovaným stranám využiť synergiu a znížiť neefektívnosť v rozširovaní 
širokopásmového pripojenia so zameraním na zvýšenú koordináciu, transparentnosť a 
harmonizáciu minimálnych nástrojov.  
Spravodajkyňa uznáva, že prístup k občianskej infraštruktúre nie je žiadny zázrak, ktorý by 
vyriešil akútne problémy s hospodárskou súťažou v telekomunikačnom sektore, ale prístup k 
občianskej infraštruktúre môže všetkým prevádzkovateľom značne uľahčiť rozširovanie 
vysokorýchlostných širokopásmových sietí. Potenciál, ktorý ponúka rýchlejší rozvoj siete na 
základe tohto nariadenia, sa preto môže plne využiť s cieľom rozvíjať cezhraničné verejné 
služby, vytvárať rastúci, úspešný a živý celoeurópsky trh na vytvorenie a distribúciu 
legálneho digitálneho obsahu a online služieb, ako aj zabezpečenie jednoduchého, 
bezpečného a pružného prístupu k trhom s digitálnym obsahom a službami pre spotrebiteľov. 
Aj z hľadiska príležitostí by sa mali rozvíjajúce sa služby IKT vo verejnom ako aj v 
súkromnom sektore využiť ako prostriedok na zlepšenie verejných služieb, ako je zdravotná 
starostlivosť, verejné vzdelávanie a kultúra, verejná bezpečnosť, sociálne služby, a tiež môžu 
zintenzívniť hospodársku činnosť MSP a stimulovať ich rozvoj. Spravodajkyňa zdôrazňuje, 
že prístup k širokopásmovému pripojeniu a IKT by mali riešiť potreby všetkých členov 
spoločnosti, zvýšiť kvalitu života viacerých občanov, zlepšiť ich sociálnu a hospodársku 
činnosť a pomôcť preklenúť digitálnu priepasť. Spravodajkyňa v súvislosti s tým dôrazne 
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poukazuje na to, že hoci existujú jasné obchodné dôvody v prospech širokopásmového 
pripojenia v husto obývaných oblastiach, osobitná pozornosť by sa mala venovať podpore 
investícií do súkromného sektora vo vidieckych a vzdialených oblastiach, a preto sa cenovo 
prijateľný prístup k širokopásmovému pripojeniu musí zabezpečiť aj v oblastiach, kde trh 
neprosperuje. 

Z finančného hľadiska si spravodajkyňa uvedomuje, že zhromažďovane údajov, poskytovanie 
údajov a vytvorenie jediného informačného miesta si vyžadujú značné náklady, ale 
pripomína, že sa tým vytvára skutočná európska pridaná hodnota. Toto pracovne veľmi 
náročné a pomerne nákladné mapovanie môže byť dôležitým prostriedkom na vytváranie 
pracovných miest v Európe a v záujme zníženia finančnej záťaže, ktorú táto práca znamená 
pre členské štáty a podniky, by sa mali sprístupniť finančné prostriedky EÚ. Podľa názoru 
spravodajkyne by sa mohol použiť výrazne znížený rozpočet časti IKT nástroja na prepojenie 
Európy na ciele týkajúce sa generovania údajov a jediného informačného miesta.
Podľa spravodajkyne sa napokon zdá, že opatrenia navrhnuté v nariadení sú v súlade so 
zásadou subsidiarity vzhľadom na to, že zníženie nákladov na zavádzanie infraštruktúry 
vysokorýchlostných elektronických komunikácií si vyžaduje opatrenia na úrovni EÚ, aby sa 
zlepšili podmienky na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu a odstránili prekážky 
spôsobené množstvom rôznych predpisov a administratívnych postupov na celoštátnych a 
nižších úrovniach. Spravodajkyňa sa domnieva, že navrhovanými opatreniami v porovnaní s 
izolovanými opatreniami na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni sa poskytuje čistá 
pridaná hodnota EÚ a konštatuje, že aj spoločný európsky prístup k týmto otázkam poskytuje 
pridanú hodnotu tým, že sa ním zamedzuje zbytočné zdvojenie a umožňujú sa ním úspory z 
rozsahu. Spravodajkyňa sa domnieva, že opatrenia navrhnuté v nariadení sú v súlade aj so 
zásadou proporcionality, keďže sa v rámci nich uznáva priorita obchodných rokovaní, 
neobmedzujú sa nimi príliš vlastnícke práva a nepresahujú rámec toho, čo je nevyhnutné na 
zníženie prekážok prístupu k fyzickým infraštruktúram.


