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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 
vymaže alebo sa prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia 
týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na 
dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 
2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2013)0627),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0267/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výbor pre regionálny rozvoj, Výboru pre kultúru 
a vzdelávanie, Výbor pre právne veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci (A7–0000/2013),

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
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Návrh Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa 
jednotného európskeho trhu 
s elektronickými komunikáciami a na 

ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa 
jednotného európskeho trhu 
s elektronickými komunikáciami a ktorým 
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dosiahnutie prepojeného kontinentu 
a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 
2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia 
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012

sa menia smernice 2002/20/ES, 
2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia 
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 
a rozhodnutie 243/2012/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Mala by byť zabezpečená sloboda 
poskytovať elektronické komunikačné siete 
a služby všetkým zákazníkom v Únii 
a právo každého koncového používateľa 
vybrať si najlepšiu ponuku dostupnú na 
trhu, pričom táto sloboda a toto právo by 
nemali byť obmedzované fragmentáciou 
trhu podľa vnútroštátnych hraníc. Súčasný 
regulačný rámec v oblasti elektronických 
komunikácií túto fragmentáciu úplne 
nerieši, keďže existujú rozličné 
vnútroštátne spôsoby vykonávania režimu 
všeobecného oprávnenia, vnútroštátne 
schémy prideľovania frekvenčného spektra
Napríklad, zatiaľ čo smernica o povolení 
obmedzuje typ informácií, ktoré môžu byť
vyžadované, 12 členských štátov požaduje
ďalšie podrobnosti, ako je kategorizácia
zamýšľaných typov aktivít, geografický
rozsah činnosti, cieľový trh, štruktúra
spoločnosti vrátane mien akcionárov a
spoločníkov akcionárov, certifikáciu 
obchodnej komory a výpisy z registrov
trestov zástupcu podniku. Ďalšie 
požiadavky ako tieto zdôrazňujú význam 
pevnej politiky Komisie pokiaľ ide 
o postupy v prípadoch porušovania. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Skutočne jednotný trh s elektronickými 
komunikáciami by mal posilniť 
hospodársku súťaž, investície a inovácie 
v oblasti nových a pokročilých sietí 
a služieb prostredníctvom podpory 
integrácie trhu a ponúk cezhraničných 

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

služieb, a mal by minimalizovať 
nepotrebné regulačné zaťaženie 
podnikov. Tak by mal pomôcť dosiahnuť 
ambiciózne ciele v oblasti 
vysokorýchlostného širokopásmového 
prístupu stanovené v Digitálnej agende pre 
Európu. Rastúca dostupnosť digitálnych 
infraštruktúr a služieb by zasa mala rozšíriť 
výber pre spotrebiteľov, zvýšiť kvalitu 
služieb a rozmanitosť obsahu a prispieť 
k sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 
uľahčiť mobilitu v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Prínosy vyplývajúce z jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami by sa 
mali rozšíriť na širší digitálny ekosystém, 
ktorý zahŕňa výrobcov zariadení, 
poskytovateľov obsahu a aplikácií, a na 
hospodárstvo ako celok vrátane odvetví, 
ako je školstvo, bankovníctvo, 
automobilový priemysel, logistika, 
maloobchod, energetika a doprava, ktoré 
potrebujú prepojiteľnosť na zvýšenie svojej 
produktivity, napríklad prostredníctvom 
všadeprítomných aplikácií cloud 
computingu, pripojených predmetov 
a možností poskytovania integrovaných 
služieb pre rôzne časti podnikov. Občania, 
orgány verejnej správy a odvetvie 
zdravotníctva by takisto mali ťažiť zo širšej 
dostupnosti služieb elektronickej verejnej 
správy a elektronického zdravotníctva. Na 
jednotnom trhu s elektronickými 
komunikáciami by sa mala zlepšiť aj 
ponuka kultúrneho obsahu a služieb, ako aj 
kultúrna rozmanitosť vo všeobecnosti. 
Poskytovanie komunikácií 



PE522.762v01-00 8/111 PR\1007625SK.doc

SK

prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí a služieb má pre 
hospodárstvo ako celok a pre spoločnosť 
taký význam, že je potrebné sa vyhnúť 
neopodstatneným sektorovo špecifickým 
záťažiam, či už regulačným, alebo iným.

prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí a služieb má pre 
hospodárstvo ako celok a pre spoločnosť 
taký význam, že je potrebné sa vyhnúť 
neopodstatneným sektorovo špecifickým 
záťažiam, či už regulačným, alebo iným.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Toto nariadenie je zamerané na 
dosiahnutie pokroku smerom k 
dobudovaniu jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami 
prostredníctvom opatrení vykonávaných 
pozdĺž troch širokých, vzájomne 
prepojených osí. Po prvé, malo by potvrdiť 
slobodu poskytovať elektronické 
komunikačné služby cez hranice a siete 
v rozličných členských štátoch 
harmonizáciou uplatňovania systému 
všeobecného oprávnenia.  Po druhé, je 
potrebné riešiť podmienky a postupy 
udeľovania licencií na spektrum pre 
bezdrôtové širokopásmové komunikácie, 
ako aj využívanie nelicencovaného 
frekvenčného spektra. Po tretie, v záujme 
zosúladenia podmienok podnikania 
a budovania dôvery občanov v digitálny 
svet by sa v tomto nariadení mali riešiť
pravidlá na ochranu koncových 
používateľov, najmä spotrebiteľov. Spolu 
s pravidlami týkajúcimi sa prístupu 
k online obsahu, aplikáciám a službám 
a riadenia prevádzky, ktoré nielen chránia 
koncových používateľov, ale zároveň 
zabezpečujú nepretržité fungovanie 
ekosystému internetu ako motora inovácií, 
sem patria pravidlá nediskriminácie, 
poskytovania zmluvných informácií, 
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spotrebiteľov. Spolu s pravidlami 
týkajúcimi sa prístupu k online obsahu, 
aplikáciám a službám a riadenia 
prevádzky, ktoré nielen chránia koncových 
používateľov, ale zároveň zabezpečujú 
nepretržité fungovanie ekosystému 
internetu ako motora inovácií, sem patria 
pravidlá nediskriminácie, poskytovania 
zmluvných informácií, ukončenia zmluvy 
a zmeny poskytovateľa. Ďalšie reformy 
v oblasti roamingu by navyše mali 
koncovým používateľom poskytnúť istotu, 
že môžu zostať pripojení, aj keď cestujú 
v rámci Únie, a mali by sa postupne stať 
hnacou silou zbližovania cien a ostatných 
podmienok v Únii.

ukončenia zmluvy a zmeny poskytovateľa. 
Ďalšie reformy v oblasti roamingu by 
navyše mali koncovým používateľom 
poskytnúť istotu, že môžu zostať pripojení, 
aj keď cestujú v rámci Únie, a mali by sa 
postupne stať hnacou silou zbližovania 
cien a ostatných podmienok v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie by preto malo doplniť 
existujúci regulačný rámec Únie (smernica 
Európskeho parlamentu a Rady14

2002/19/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady15 2002/20/ES, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady16

2002/21/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady17 2002/22/ES, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady18

2002/58/ES, smernica Komisie19

2002/77/ES, ako aj nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady20 (ES) č. 1211/2009, 
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady21 (EÚ) č. 531/2012 a rozhodnutie 
Európskeho parlamentu22 č. 243/2012/EÚ) 
a príslušné vnútroštátne právne predpisy 
prijaté v súlade s právnymi predpismi Únie 
stanovením špecifických práv a povinností
tak pre poskytovateľov elektronických 
komunikácií, ako aj pre koncových 

(7) Toto nariadenie by preto malo doplniť 
existujúci regulačný rámec Únie (smernica 
Európskeho parlamentu a Rady14

2002/19/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady15 2002/20/ES, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady16

2002/21/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady17 2002/22/ES, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady18

2002/58/ES, smernica Komisie19

2002/77/ES, ako aj nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady20 (ES) č. 1211/2009,
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady21 (EÚ) č. 531/2012 a rozhodnutie 
Európskeho parlamentu22 č. 243/2012/EÚ) 
a príslušné vnútroštátne právne predpisy 
prijaté v súlade s právnymi predpismi Únie 
zavedením určitých cielených opatrení
stanovujúcich špecifické práva 
a povinnosti tak pre poskytovateľov 
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používateľov, a to tak, že sa vykonajú 
logicky vyplývajúce zmeny platných 
smerníc a nariadenia (EÚ) č. 531/2012 
s cieľom zabezpečiť väčšiu konvergenciu 
a zaviesť niekoľko podstatných zmien, 
ktoré zodpovedajú požiadavke jednotného 
trhu viac zameraného na hospodársku 
súťaž.

elektronických komunikácií, ako aj pre 
koncových používateľov, a to tak, že sa 
vykonajú logicky vyplývajúce zmeny 
platných smerníc a nariadenia (EÚ) 
č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť väčšiu 
konvergenciu a zaviesť niekoľko 
podstatných zmien, ktoré zodpovedajú 
požiadavke jednotného trhu viac 
zameraného na hospodársku súťaž.

__________________ __________________
14 Smernica 2002/19/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 
o prístupe a prepojení elektronických 
komunikačných sietí a príslušných 
zariadení (prístupová smernica) (Ú. v. ES 
L 108, 24.4.2002, s. 7).

14 Smernica 2002/19/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 
o prístupe a prepojení elektronických 
komunikačných sietí a príslušných 
zariadení (prístupová smernica) (Ú. v. ES 
L 108, 24.4.2002, s. 7).

15 Smernica 2002/20/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 
o povolení na elektronické komunikačné 
sieťové systémy a služby (smernica 
o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, 
s. 21).

15 Smernica 2002/20/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 
o povolení na elektronické komunikačné 
sieťové systémy a služby (smernica 
o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, 
s. 21).

16 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 
o spoločnom regulačnom rámci pre 
elektronické komunikačné siete a služby 
(rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 33).

16 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 
o spoločnom regulačnom rámci pre 
elektronické komunikačné siete a služby 
(rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 33).

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 
o univerzálnej službe a právach užívateľov 
týkajúcich sa elektronických 
komunikačných sietí a služieb (smernica 
univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 51).

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 
o univerzálnej službe a právach užívateľov 
týkajúcich sa elektronických 
komunikačných sietí a služieb (smernica 
univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 51).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 
týkajúca sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 
31.7.2002, s. 37).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 
týkajúca sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 
31.7.2002, s. 37).

19 Smernica Komisie 2002/77/ES zo 
16. septembra 2002 o hospodárskej súťaži 

19 Smernica Komisie 2002/77/ES zo 
16. septembra 2002 o hospodárskej súťaži 
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na trhoch elektronických komunikačných 
sietí a služieb (Ú. v. ES L 249, 17.9.2002, 
s. 21).

na trhoch elektronických komunikačných 
sietí a služieb (Ú. v. ES L 249, 17.9.2002, 
s. 21).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 
2009, ktorým sa zriaďuje Orgán 
európskych regulátorov pre elektronické 
komunikácie (BEREC) a jeho úrad 
(Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 
2009, ktorým sa zriaďuje Orgán 
európskych regulátorov pre elektronické 
komunikácie (BEREC) a jeho úrad 
(Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1).

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Poskytovanie cezhraničných 
elektronických komunikácií ešte stále 
podlieha väčšiemu zaťaženiu než služby 
poskytované v rámci vnútroštátnych 
hraníc. Cezhraniční poskytovatelia 
predovšetkým ešte stále majú 
oznamovaciu povinnosť v jednotlivých 
hostiteľských členských štátoch a musia 
v nich platiť poplatky. Držitelia 
jednotného oprávnenia EÚ by mali 
podliehať systému jednotného oznámenia 
v tom členskom štáte, kde majú hlavné 
miesto podnikania (domovský členský 
štát), čo zníži administratívnu záťaž 
cezhraničných prevádzkovateľov. 
Jednotné oprávnenie EÚ by sa malo 

(9) Určitý stupeň harmonizácie 
všeobecného oprávnenia, za učasti 
BEREC ako príjemcu oznámení, by mal 
ďalej zabezpečiť praktickú efektívnosť 
slobody poskytovať služby elektronickej 
komunikácií a sietí v celej Únii. Okrem 
toho oznamovanie nie je povinné na 
čerpanie prostriedkov zo systému 
všeobecného oprávnenia a nevyžadujú ho 
všetky členské štáty. Oznamovacia 
povinnosť znamená administratívnu 
záťaž prevádzkovateľa, členské štáty, 
ktoré oznámenie požadujú, by mali 
dokázať, že je oprávnené v súlade 
s politikou odstraňovania nepotrebnej 
regulačnej záťaže v Únii.  Komisia by 
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vzťahovať na akýkoľvek podnik, ktorý 
poskytuje alebo plánuje poskytovať 
elektronické komunikačné služby a siete 
vo viac než jednom členskom štáte, a malo 
by ho oprávňovať na využívanie práv 
spojených so slobodou poskytovať 
elektronické komunikačné služby a siete 
v súlade s týmto nariadením 
v ktoromkoľvek členskom štáte. Jednotné 
oprávnenie EÚ, ktoré vymedzuje právny 
rámec, ktorý sa vzťahuje na 
prevádzkovateľov elektronických 
komunikácií poskytujúcich služby vo 
viacerých členských štátoch na základe 
všeobecného oprávnenia v domovskom 
členskom štáte, by malo zaistiť účinnosť 
slobody poskytovať elektronické 
komunikačné služby a siete v celej Únii.

mala byť povinná vyhodnocovať takéto 
požiadavky a v prípade, ak je to potrebné, 
oprávnená žiadať ich odstránenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa



PR\1007625SK.doc 13/111 PE522.762v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Jednotné oprávnenie EÚ by sa malo 
zakladať na všeobecnom oprávnení 
v domovskom členskom štáte. Nemalo by 
podliehať podmienkam, ktoré sú už platné 
na základe iných existujúcich 
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré 
nie sú špecifické pre odvetvie 
elektronických komunikácií. Na 

vypúšťa sa
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poskytovateľov európskych 
elektronických komunikácií by sa okrem 
toho mali uplatňovať aj ustanovenia tohto 
nariadenia a nariadenia (EÚ) 
č. 531/2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné zabezpečiť, aby za 
podobných okolností nedochádzalo 
k diskriminácii pri zaobchádzaní 
s ktorýmkoľvek európskym 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií zo strany rôznych členských 
štátov a aby sa v rámci jednotného trhu 

(15) Zásada rovnakého zaobchádzania je 
základnou zásadou práva Európskej únie, 
ktorá je zakotvená v článkoch 20 a 21 
Charty základných práv Európskej únie. 
Podľa zavedenej judikatúry táto zásada 
vyžaduje, že sa porovnateľné situácie 
nesmú  riešiť odlišne a odlišné situácie 
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uplatňovala jednotná regulačná prax, najmä 
pokiaľ ide o opatrenia patriace do rozsahu 
pôsobnosti článkov 15 alebo 16 smernice 
2002/21/ES alebo článkov 5 alebo 8 
smernice 2002/19/ES. S cieľom umožniť 
väčšiu integráciu multiteritoriálneho 
pôsobenia by preto európski 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií mali mať právo na rovnaké 
zaobchádzanie zo strany rôznych 
členských štátov v objektívne 
rovnocenných situáciách. Ďalej by 
v takýchto prípadoch mali existovať 
osobitné postupy na úrovni Únie na 
preskúmanie návrhov rozhodnutí 
o nápravných opatreniach v zmysle 
článku 7a smernice 2002/21/ES, aby sa 
predišlo neodôvodnenej nesúrodosti 
povinností, ktoré sa vzťahujú na 
európskych poskytovateľov 
elektronických komunikácií v rôznych 
členských štátoch.

rovnako, pokiaľ takéto riešenie nie je 
objektívne odôvodnené. Je potrebné 
zabezpečiť, aby za podobných okolností 
nedochádzalo k diskriminácii pri 
zaobchádzaní s ktorýmkoľvek 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií zo strany rôznych členských 
štátov a aby sa v rámci jednotného trhu 
uplatňovala jednotná regulačná prax, najmä 
pokiaľ ide o opatrenia patriace do rozsahu 
pôsobnosti článkov 15 alebo 16 smernice 
2002/21/ES alebo článkov 5 alebo 8 
smernice 2002/19/ES. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Medzi domovským a ktorýmkoľvek 
hostiteľským členským štátom európskych 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií by malo dôjsť k rozdeleniu 
regulačných a dozorných právomocí 
s cieľom znížiť prekážky vstupu na trh 
a zároveň zabezpečiť riadne 
presadzovanie dodržiavania príslušných 
podmienok pri poskytovaní elektronických 
komunikačných služieb a sietí týmito 
poskytovateľmi. Preto, hoci každý 
národný regulačný orgán by mal 
dohliadať na dodržiavanie podmienok, 
ktoré sa uplatňujú na jeho území v súlade 

vypúšťa sa
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s právnymi predpismi Únie, a to aj za 
použitia sankcií a predbežných opatrení, 
iba národný regulačný orgán 
v domovskom členskom štáte by mal mať 
oprávnenie na pozastavenie alebo 
odobratie práv európskeho poskytovateľa 
elektronických komunikácií poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
v celej Únii alebo v jej časti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii. 
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, 
pokiaľ ide o zavádzanie a rozšírenie 
najnovšej generácie bezdrôtových 
širokopásmových technológií, ktoré sú 
nevyhnutné na dosiahnutie týchto 
politických cieľov. Viac ako polovica 
členských štátov požiadala o výnimku 
alebo v termíne stanovenom v rozhodnutí 
Európskeho parlamentu a Rady23

č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii. 
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Zatiaľ čo niektoré oblasti Únie sú veľmi 
pokročilé, pokiaľ ide o plnenie politických 
cieľov digitálnej agendy pre Európu, ako 
aj v celosvetovom porovnaní, iné oblasti 
zaostávajú.  Dôvodom je najmä 
fragmentácia procesu sprístupňovania 
spektra v Únii, ktoré je osobitne vhodné 
pre vysokorýchlostný širokopásmový 
prístup k internetu, čo ohrozuje plnenie 
týchto cieľov pre Úniu ako celok.; Viac 
ako polovici členských štátov udelila 
Komisia výnimku alebo v termíne 
stanovenom v rozhodnutí Európskeho 
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frekvenčného spektra, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady24

676/2002/ES neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

parlamentu a Rady23 č. 243/2012/EÚ, 
ktorým sa zriaďuje viacročný program 
politiky rádiového frekvenčného spektra, 
nestihla udeliť oprávnenia a sprístupniť 
pásmo 800 MHz pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie a tento 
nekoordinovaný proces je dôkazom 
naliehavosti zásahov dokonca v rámci 
súčasného programu politiky rádiového 
frekvenčného spektra. Naznačuje to tiež 
potrebu zlepšenia pri výkone právomocí 
Komisie, čo má kľúčový význam pre 
vykonávanie úniových opatrení 
a úprimnú spoluprácu medzi členskými 
štátmi. Intenzívne úsilie Komisie 
o presadzovanie už prijatých opatrení
Únie na harmonizáciu podmienok 
dostupnosti a efektívneho využívania 
rádiového frekvenčného spektra pre 
bezdrôtové širokopásmové komunikácie 
v súlade s rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady24 676/2002/ES by malo 
významne prispieť k riešeniu tohto 
problému.

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Obchodovanie s a prenájom spektra 
harmonizovaného pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie zvyšuje 
pružnosť a vedie k efektívnejšiemu 
prideľovaniu zdrojov spektra. Preto by sa 
malo naďalej uľahčovať a stimulovať, 
vrátane zaistenia, aby boli všetky práva na
užívanie, vrátane tých, ktoré už boli 
poskytnuté, na dostatočne dlhú dobu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb vrátane mobilných 
operátorov alebo konzorcií takýchto 
operátorov by mali byť schopní spoločne
organizovať efektívne a cenovo dostupné 
pokrytie obrovskej časti územia Únie 
prinášajúce dlhodobý úžitok pre 
koncových používateľov, a teda využívať 
rádiové frekvenčné spektrum v niekoľkých 
členských štátoch, v ktorých sú podobné 
podmienky, postupy, náklady, lehoty 
a trvanie platnosti práv v harmonizovaných 
pásmach, a to v podobe balíkov 
doplnkového rádiového frekvenčného 
spektra, ako sú napríklad kombinácie 
nižších a vyšších frekvencií na pokrytie 
husto a menej husto obývaných oblastí. 
Iniciatívy v prospech väčšej koordinácie 
a konzistentnosti by takisto zlepšili 
predvídateľnosť investičného prostredia 
sietí. Takúto predvídateľnosť by výrazne 
podporila jasná politika v prospech 
dlhodobej platnosti práv na využívanie 
zdrojov v súvislosti s rádiovým 

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

v niektorých členských štátoch na dobu 
neurčitú, pričom takáto politika by bola 
spojená so zlepšenými podmienkami 
prevodu, prenájmu alebo spoločného 
využívania časti alebo celého frekvenčného 
spektra, na ktoré sa takéto individuálne 
právo na využívanie zdrojov vzťahuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia 
a konzistentnosť práv na využívanie 
rádiového frekvenčného spektra. Sem 
patria pásma určené na úrovni 
Medzinárodnej telekomunikačnej únie pre 
pokročilé systémy medzinárodnej mobilnej 
telekomunikácie (IMT), ako aj pásma 
používané v rádiových miestnych 
počítačových sieťach (RLAN), napríklad 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali 
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť 
harmonizované pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie v budúcnosti, 
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b) 
programu politiky rádiového frekvenčného 
spektra a v stanovisku skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra pod 
názvom Strategické výzvy, ktorým čelí 
Európa pri riešení rastúceho dopytu po 
rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie 
prijatom 13. júna 2013, ako napríklad 
v blízkej budúcnosti pásma 700 MHz, 
1,5 GHz a 3,8 – 4,2 GHz.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Vzhľadom na obrovský nárast dopytu 
po rádiovom frekvenčnom spektre pre 
bezdrôtové širokopásmové pripojenie by sa 
mali podporovať riešenia pre alternatívny 
spektrálne účinný prístup k bezdrôtovému 
širokopásmovému pripojeniu. Sem patrí 
používanie systémov bezdrôtového 

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

bezdrôtového prístupu s nízkym výkonom 
a malým prevádzkovým rozsahom, ako sú 
napríklad tzv. „hotspoty“ rádiových 
miestnych počítačových sietí (RLAN, 
známe aj ako „Wi-Fi“), ako aj siete malých 
bunkových prístupových bodov s nízkym 
výkonom (nazývané aj femtobunky, 
pikobunky alebo metrobunky).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Mali by sa riešiť prevádzkové potreby 
zabezpečované pomocou rôznych 
virtuálnych produktov. Európske 
produkty virtuálneho prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu by mali 
byť dostupné v prípadoch, v ktorých sa od 
prevádzkovateľa s významným vplyvom 
na trhu podľa podmienok rámcovej 
smernice a prístupovej smernice požaduje 
za regulovaných podmienok poskytovať 
prístup k špecifickému prístupovému bodu 
v jeho sieti. Po prvé, efektívny vstup na trh 
za hranicami by mal byť uľahčený vďaka 
harmonizovaným produktom, ktoré 
cezhraničným poskytovateľom umožnia 
počiatočné poskytovanie služieb ich 
koncovým zákazníkom bez omeškania 
a v predvídateľnej a dostatočnej kvalite, 
a to vrátane služieb pre podnikových 
zákazníkov s viacerými sídlami v rôznych 
členských štátoch, ak by to bolo 
nevyhnutné a primerané podľa analýzy 
trhu. Tieto harmonizované produkty by 
mali byť dostupné počas dostatočne 
dlhého obdobia s cieľom umožniť
záujemcom o prístup a poskytovateľom 
plánovanie strednodobých a dlhodobých 
investícií.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Po tretie, takisto je potrebné 
harmonizovať veľkoobchodný prístupový 
produkt pre ukončujúce segmenty 
prenajatých okruhov so zdokonalenými 
rozhraniami v záujme umožnenia 
cezhraničného poskytovania služieb 
prepojiteľnosti, ktoré sú kritické 
z hľadiska plnenia úloh, pre 
najnáročnejších podnikových 
používateľov.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en



PE522.762v01-00 26/111 PR\1007625SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Medzi domácimi hlasovými a SMS 
komunikáciami a komunikáciami, ktoré 
končia v inom členskom štáte, naďalej 
pretrvávajú veľmi výrazné cenové 
rozdiely, a to ako pri pevných, tak pri 
mobilných komunikáciách. Zatiaľ čo 
existujú podstatné rozdiely medzi 
krajinami, prevádzkovateľmi a tarifnými 
balíkmi, ako aj medzi mobilnými a 
pevnými službami, táto situácia naďalej 
znevýhodňuje zraniteľnejšie skupiny 
zákazníkov a vytvárajú sa tak prekážky 
plynulej komunikácie v rámci Únie. 
Dochádza k tomu napriek veľmi 
výraznému zníženiu a konvergencii 
poplatkov za ukončenie v absolútnom 
vyjadrení v rozličných členských štátoch a 
napriek nízkym cenám na tranzitných 
trhoch. Okrem toho prechod na prostredie 
elektronických komunikácií, ktoré je 
úplne závislé od IP, by mal v náležitom 
čase priniesť dodatočné zníženie 
nákladov. Akékoľvek značné rozdiely v 
maloobchodných tarifách medzi 
domácimi pevnými diaľkovými 
komunikáciami, ktoré sú iné než 
komunikácie uskutočnené v rámci jednej 
miestnej lokality označenej kódom 
zemepisnej oblasti v národnom pláne 
číslovania, a pevnými komunikáciami, 
ktoré končia v inom členskom štáte, by sa 
preto mali odôvodňovať na základe 
objektívnych kritérií. Maloobchodné tarify 
za medzinárodné mobilné komunikácie by 
nemali v prípade regulovaných 
roamingových hovorov prevyšovať 
eurotarify za hovory a v prípade 

vypúšťa sa
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regulovaných roamingových SMS správ 
eurotarify za SMS správy stanovené v 
nariadení (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ nie sú 
odôvodnené na základe objektívnych 
kritérií. Takéto kritériá môžu zahŕňať 
dodatočné náklady a prijateľnú súvisiacu 
maržu. Ďalšie objektívne faktory môžu 
zahŕňať rozdiely v súvisiacej pružnosti 
cien a jednoduchej dostupnosti 
alternatívnych taríf pre všetkých 
koncových používateľov od 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií verejnosti, ktorí ponúkajú 
cezhraničné komunikácie v rámci Únie za 
malý alebo žiadny dodatočný poplatok, 
alebo jednoduchej dostupnosti služieb 
informačnej spoločnosti s 
porovnateľnými funkciami pod 
podmienkou, že poskytovatelia svojich 
koncových používateľov aktívne 
informujú o takýchto možnostiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(46) Sloboda koncových používateľov 
získať prístup k informáciám a zákonnému 
obsahu a šíriť ich, prevádzkovať aplikácie 
a vyžívať služby podľa vlastného výberu 
podlieha dodržiavaniu právnych predpisov 
Únie a zodpovedajúcich vnútroštátnych 
právnych predpisov. V tomto nariadení sa 
vymedzujú limity pre akékoľvek 
obmedzenia tejto slobody poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti, ale 
nedotýka sa ostatných právnych predpisov 
Únie vrátane pravidiel, ktorými sa riadia 
autorské práva, ani smernice 2000/31/ES 
a smernice 2011/93/ES, najmä jej článku 
25, ktorý povoľuje opatrenia členských 
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štátov na blokovanie prístupu 
k internetovým stránkam obsahujúcim 
alebo rozširujúcim detskú pornografiu, 
podliehajúce zárukám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali v rámci zmluvne 
dohodnutých limitov pre objemy dát a 
rýchlosti služieb prístupu a všeobecné 
charakteristiky služby na internet 
blokovať, spomaľovať, znehodnocovať 
alebo diskriminovať konkrétne druhy 
obsahu, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou 
obmedzeného počtu primeraných opatrení 
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
primerané a nediskriminačné. 
Minimalizovanie účinkov preťaženia siete 
by sa malo považovať za primerané, pokiaľ 
je preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

môžu zahŕňať okrem iného vysielanie 
prostredníctvom internetového protokolu 
(IP-TV), videokonferencie a určité 
aplikácie v zdravotníctve. Koncoví 
používatelia by takisto mali mať možnosť 
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 
alebo služieb zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby. Ak sa takéto dohody
uzatvárajú s poskytovateľom služieb 
prístupu na internet, tento poskytovateľ 
by mal zabezpečiť, aby lepšia kvalita
služieb nenarušovala celkovú kvalitu 
pripojenia k internetu, s výnimkou
prípadov, keď môže byť potrebné, s 
ohľadom na stav techniky a použité 
technológie, zabezpečiť dodávku zvýšenej
kvality služieb.  Navyše, opatrenia na 
riadenie prevádzky by nemali byť 
uplatňované takým spôsobom, aby
diskriminovali služby konkurujúce tým, 
ktoré ponúka poskytovateľ služieb 
prístupu na internet.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Ďalej existuje dopyt zo strany 
poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb, 
pokiaľ ide o poskytovanie prenosových 
služieb založených na flexibilných 
parametroch kvality vrátane nižších úrovní 
priority pre prevádzku, ktorá nie je časovo 
limitovaná. Pre poskytovateľov obsahu, 
aplikácií a služieb je možnosť rokovať o 
takýchto flexibilných úrovniach kvality 
služieb s poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti nevyhnutná, aby 

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

flexibilných úrovniach kvality služieb s 
poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti nevyhnutná, aby 
mohli poskytovať určité služby, akými sú 
napríklad komunikácie medzi strojmi 
(tzv. M2M, machine-to-machine 
communication). Zároveň by takéto 
opatrenia mali poskytovateľom 
elektronických komunikácií verejnosti 
umožňovať lepšiu vyváženosť prevádzky a 
predchádzanie preťaženiu sietí. 
Poskytovatelia obsahu, aplikácií a služieb 
a poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti by preto mali mať 
naďalej možnosť slobodne uzatvárať 
zmluvy o poskytovaní špecializovaných 
služieb s vymedzenými úrovňami kvality 
služby, pod podmienkou, že takéto zmluvy 
nebudú mať za následok  zhoršenie 
všeobecnej kvality služieb prístupu na 
internet.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Národné regulačné orgány zohrávajú 
ústrednú úlohu pri zabezpečovaní 
schopnosti koncových používateľov účinne 
uplatňovať slobodu využívania prístupu 
k otvorenému internetu. V záujme toho by 
národné regulačné orgány mali mať 
povinnosť sledovať opatrenia a podávať 
správy a zabezpečovať súlad 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií verejnosti s predpismi a 
dostupnosť vysoko kvalitných 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet, ktoré nie sú negatívne 
ovplyvnené špecializovanými službami. Pri 
posudzovaní možného všeobecného 

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

orgány mali vziať do úvahy parametre 
kvality, akými sú parametre času a 
spoľahlivosti (latencia, chvenie, strata 
paketov), úrovne a vplyvy preťaženia siete, 
skutočné rýchlosti v porovnaní s 
proklamovanými, výkonnosť služieb 
prístupu na internet v porovnaní so  
službami zvýšenej kvality, ako aj kvalitu 
tak, ako je vnímaná koncovými
používateľmi. Národné regulačné orgány 
by sa mali splnomocniť ukladať minimálne 
požiadavky na kvalitu služieb pre všetkých 
alebo jednotlivých poskytovateľov 
elektronických komunikácií verejnosti, ak 
je to potrebné s cieľom predchádzať 
všeobecnému zhoršeniu/znižovaniu kvality 
služieb prístupu na internet.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vykonávacie právomoci týkajúce sa 
harmonizácie a koordinácie povoľovania 
rádiového spektra, charakteristík 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom, koordinácie medzi členskými 
štátmi, pokiaľ ide o prideľovanie rádiového 
spektra, podrobnejších technických a 
metodických pravidiel týkajúcich sa 
európskych produktov virtuálneho 
prístupu k širokopásmovému pripojeniu a 
zabezpečenia prístupu na internet a 
primeraného riadenia prevádzky a kvality 
služieb, by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady25 (EÚ) č. 182/2011.

Vykonávacie právomoci týkajúce sa 
harmonizácie a koordinácie povoľovania 
rádiového spektra, charakteristík 
bezdrôtových prístupových bodov s malým 
dosahom a koordinácie medzi členskými 
štátmi, pokiaľ ide o prideľovanie rádiového 
spektra by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady25 (EÚ) č. 182/2011

____________________ ____________________
25 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 
28.2.2011, s. 13).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť 
medzi cieľom a opatreniami potrebnými na 
dobudovanie jednotného trhu pre 
elektronické komunikácie podľa tohto 
nariadenia a určitých konkrétnych 

(71) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť 
medzi cieľom a opatreniami potrebnými na 
splnenie cieľov tohto nariadenia a určitých 
konkrétnych existujúcich právnych 
ustanovení mali by sa zmeniť smernica 



PE522.762v01-00 36/111 PR\1007625SK.doc

SK

existujúcich právnych ustanovení a na to, 
aby sa zohľadnili kľúčové prvky 
vyvíjajúcej sa rozhodovacej praxe, mali by 
sa zmeniť smernica 2002/21/ES, smernice 
2002/20/ES a 2002/22/ES a nariadenie č. 
531/2012. V rámci toho je potrebné
zabezpečiť, aby sa smernica 2002/21/ES a 
súvisiace smernice interpretovali v spojení 
s týmto nariadením, zaviesť posilnené 
právomoci Komisie, aby mohla zabezpečiť 
konzistentnosť opravných prostriedkov 
uložených európskym poskytovateľom 
elektronických komunikácií, ktorí majú 
značnú silu na trhu v kontexte 
európskeho konzultačného mechanizmu,
harmonizovať prijaté kritériá a posúdiť 
pritom vymedzenie 
a konkurencieschopnosť príslušných trhov, 
prispôsobiť oznamovací systém podľa 
smernice 2002/20/ES vzhľadom na 
jednotné povolenie EÚ, ako aj zrušiť 
ustanovenia o minimálnej harmonizácii 
práv koncových používateľov stanovených 
v smernici 2002/22/ES, ktoré budú po 
úplnej harmonizácii stanovenej v tomto 
nariadení zbytočné.

2002/21/ES, smernice 2002/20/ES a 
2002/22/ES a nariadenie č. 531/2012 
a nariadenie (ES) č. 1211/2009, ako aj 
rozhodnutie 243/2012/EÚ. V rámci toho je 
potrebné harmonizovať prijaté kritériá a 
posúdiť pritom vymedzenie 
a konkurencieschopnosť príslušných trhov, 
prispôsobiť oznamovací systém podľa 
smernice 2002/20/ES, ako aj zrušiť 
ustanovenia o minimálnej harmonizácii 
práv koncových používateľov stanovených 
v smernici 2002/22/ES, ktoré budú po 
úplnej harmonizácii stanovenej v tomto 
nariadení zbytočné 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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veľkoobchodné poplatky predstavujú 
nezanedbateľnú prekážku pri poskytovaní 
roamingových služieb na cenových 
úrovniach, ktoré by zodpovedali domácim 
mobilným službám. Mali by sa preto 
prijať ďalšie opatrenia, pomocou ktorých 
by sa dosiahlo zníženie týchto poplatkov. 
Obchodné alebo technické dohody medzi 
poskytovateľmi roamingu, na základe 
ktorých sa umožňuje virtuálne rozšírenie 
pokrytia ich siete v celej Únii, sú 
prostriedkom na internalizáciu 
veľkoobchodných nákladov. S cieľom 
poskytnúť vhodné stimuly, mali by sa 
upraviť určité regulačné povinnosti 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady26  (ES) č. 531/2012. 
Najmä ak poskytovatelia roamingových 
služieb prostredníctvom svojich vlastných 
sietí alebo dvoj- či mnohostranných 
roamingových dohôd zabezpečia, že 
všetkým zákazníkom v Únii budú 
štandardne ponúknuté roamingové tarify 
na úrovni domácich taríf, na takýchto 
poskytovateľov by sa nemala uplatňovať 
povinnosť domácich poskytovateľov 
umožňovať svojim zákazníkom prístup k 
roamingovým hlasovým, SMS a dátovým 
službám akéhokoľvek alternatívneho 
poskytovateľa roamigu, pod podmienkou 
prechodného obdobia, keď bol takýto 
prístup už udelený.
__________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o 
roamingu vo verejných mobilných 
komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. 
v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(76) Na zabezpečenie jasnosti a právnej 
istoty by sa mal stanoviť termín na 
konečné ukončenie maloobchodných 
roamingových príplatkov, ktoré začalo 
nariadením (ES) č. 717/2007. Komisia by 
mala okrem toho pred konečným 
zrušením maloobchodných príplatkov 
vypracovať správu o všetkých prípadných 
potrebných zmenách veľkoobchodných 
poplatkov, zohľadňujú tiež sadzby za 
ukončenie hovorov v celej Únii. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(78) Smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 
2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 
a (EÚ) č. 531/2012 by sa preto mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(78) Smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 
2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 
a (EÚ) č. 531/2012, ako aj rozhodnutie 
243/2012/EÚ, by sa preto mali 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(79) Komisia môže kedykoľvek požiadať 
orgán BEREC o stanovisko v súlade s 
nariadením 1211/2009, pokiaľ to považuje 
za potrebné na účely vykonávania 
ustanovení tohto nariadenia.

(79) Komisia by mala požiadať orgán 
BEREC o stanovisko v súlade s nariadením 
1211/2009, pokiaľ to považuje za potrebné 
na účely vykonávania ustanovení tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(79 a) Regulačný rámec pre elektronické
komunikácie by mal byť preskúmaný, ako
bolo požadované v uznesení Európskeho 
parlamentu o správe o vykonávaní 
regulačného rámca pre elektronické 
komunikácie26a. Preskúmanie by malo 
byť založené na hodnotení ex-post vplyvu 
tohto rámca od roku 2009, dôkladnej
konzultácii a dôkladnom hodnotení ex-
ante očakávaných vplyvov návrhov
vychádzajúcich z preskúmania. Návrhy by 
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mali byť predložené včas, aby ich mohol 
zákonodarca analyzovať a riadne o nich 
diskutovať.
____________
26a P7_TA(2013)0454

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
regulačné zásady a podrobné pravidlá 
potrebné na dobudovanie jednotného 
európskeho trhu s elektronickými 
komunikáciami, na ktorom:

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
potrebné na: 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(a) uľahčenie praktického vykonávania 
práva poskytovateľov elektronických 
komunikačných služieb a sietí
prevádzkovať svoje siete a poskytovať 
služby bez ohľadu na to, kde má 
poskytovateľ hlavné miesto podnikania 
alebo kde v Únii sa nachádzajú jeho 
zákazníci systém udeľovania oprávnení

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) uľahčenie praktického vykonávania 
práva občanov a podnikov na prístup ku 
konkurencieschopným, bezpečným 
a spoľahlivým elektronickým 
komunikačným službám bez toho, aby ich 
brzdili cezhraničné obmedzenia alebo 
neodôvodnené dodatočné náklady

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dosiahnutie koordinovanejšieho 
rámca Únie na harmonizované rádiové 
frekvenčné spektrum pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikačné služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(bb) riešenie postupného ukončenia 
neodôvodnených príplatkov za 
roamingovú komunikáciu vnútri Únie.
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uľahčiť inovatívne poskytovanie vypúšťa sa
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služieb s vysokou kvalitou,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zabezpečiť dostupnosť a veľmi 
efektívne využívanie rádiového 
frekvenčného spektra, či už na základe 
všeobecného oprávnenia alebo 
individuálnych práv na využívanie 
zdrojov, pre bezdrôtové širokopásmové 
služby na podporu inovácií, investícií, 
zamestnanosti a výhod pre koncových 
používateľov,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) slúžiť záujmom občanov a koncových 
používateľov v súvislosti 
s prepojiteľnosťou, a to zlepšovaním 
investičných podmienok v záujme 
väčšieho výberu a kvality prístupu k sieti 
a služieb a uľahčením mobility v celej 
Únii, ako aj sociálneho a územného 
začlenenia.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. S cieľom zabezpečiť vykonávanie 
hlavných regulačných zásad uvedených 
v odseku 2 sa v tomto nariadení okrem 
toho stanovujú nevyhnutné podrobné 
pravidlá pre:

vypúšťa sa

(a) jednotné oprávnenie EÚ pre 
európskych poskytovateľov 
elektronických komunikácií,
(b) hlbšiu konvergenciu regulačných 
podmienok v súvislosti s nutnosťou 
a primeranosťou nápravných opatrení, 
ktoré ukladajú národné regulačné orgány 
európskym poskytovateľom 
elektronických komunikácií,
(c) harmonizované poskytovanie určitých 
veľkoobchodných produktov 
širokopásmového pripojenia na úrovni 
Únie za konvergentných regulačných 
podmienok,
(d) koordinovaný európsky rámec na 
prideľovanie harmonizovaného rádiového 
frekvenčného spektra pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikačné služby, 
a teda vytvorenie európskeho 
bezdrôtového priestoru,
(e) harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa 
práv koncových používateľov a podpory 
účinnej hospodárskej súťaže na 
maloobchodných trhoch, a teda vytvorenie 
európskeho spotrebiteľského priestoru 
pre elektronické komunikácie,
(f) postupné zrušenie neodôvodnených 
príplatkov za medzinárodné komunikácie 
vo vnútri Únie a roamingové komunikácie 
v rámci Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „európsky poskytovateľ 
elektronických komunikácií“ je podnik 
s hlavným miestom podnikania v Únii, 
ktorý poskytuje alebo plánuje poskytovať 
elektronické komunikačné siete alebo 
služby, či už priamo alebo 
prostredníctvom jednej alebo viacerých 
dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané 
na viac než jeden členský štát a ktoré 
nemožno považovať za dcérsku 
spoločnosť iného poskytovateľa 
elektronických komunikácií,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia zavádzajú veľmi komplexný mechanizmus s nepredvídateľnou štruktúrou 
dohľadu. Akýkoľvek návrh by mal byť predmetom hlbokého a podrobného konzultačného 
procesu mal by sa následne analyzovať počas revízie celého rámca.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „dcérska spoločnosť“ je podnik, 
v ktorom iný podnik priamo alebo 
nepriamo:

vypúšťa sa

(i) má právomoc uplatňovať viac než 
polovicu hlasovacích práv alebo
(ii) má právomoc vymenovať viac než 
polovicu členov dozornej rady, správnej 
rady alebo orgánov právne zastupujúcich 
podnik alebo
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(iii)  má právo riadiť záležitosti podniku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

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

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „hostiteľský členský štát“ je 
akýkoľvek členský štát iný než domovský 
členský štát, v ktorom európsky 
poskytovateľ elektronických komunikácií 
poskytuje elektronické komunikačné siete 
alebo služby,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „virtuálny širokopásmový prístup“ 
znamená druh veľkoobchodného prístupu 
k širokopásmovým sieťam, ktorý zahŕňa 
virtuálne prístupové vedenie k priestorom 
zákazníka prostredníctvom akejkoľvek 
architektúry prístupovej siete okrem 
fyzického uvoľneného prístupu, spolu so 
službou prenosu k vymedzenému súboru 
bodov odovzdania vrátane špecifických 

vypúšťa sa
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prvkov siete, špecifických sieťových
funkcií a pomocných systémov IT,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „diaľková komunikácia“ znamená 
hlasové služby alebo služby zasielania 
správ končiace mimo oblastí miestnej 
ústredne a regionálneho spoplatňovania, 
ako sú určené pomocou kódu geografickej 
oblasti v národnom číslovacom pláne,

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od článku 12 smernice 
2002/20/ES môže európsky poskytovateľ 
elektronických komunikácií podliehať 
administratívnym poplatkom 
uplatňovaným v hostiteľskom členskom 
štáte len vtedy, ak má ročný obrat za 
elektronické komunikačné služby 
v danom členskom štáte vo výške viac ako 
0,5 % celkového vnútroštátneho obratu 
v oblasti elektronických komunikácií. Pri 
vyberaní týchto poplatkov sa berie do 
úvahy iba obrat za elektronické 
komunikačné služby v dotknutom 
členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V prípade sporu medzi podnikmi 
týkajúceho sa európskeho poskytovateľa 
elektronických komunikácií, pokiaľ ide 
o povinnosti, ktoré sa uplatňujú podľa 
smerníc 2002/19/ES, 2002/20/ES, 
2002/21/ES a 2002/22/ES, tohto 
nariadenia alebo nariadenia (EÚ) 
č. 531/2012 v hostiteľskom členskom 
štáte, sa európsky poskytovateľ 
elektronických komunikácií môže poradiť 
s národným regulačným orgánom 
v domovskom členskom štáte, ktorý môže 
vydať stanovisko s cieľom zaistiť rozvoj 
jednotnej regulačnej praxe. Národný 
regulačný orgán v hostiteľskom členskom 
štáte pri rozhodovaní o spore v čo 
najväčšej miere zohľadní stanovisko 
vydané národným regulačným orgánom 
domovského členského štátu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri výkone právomocí prenesených na 
Komisiu v tomto oddiele, Komisia v čo 
najväčšej miere zohľadňuje všetky 
relevantné stanoviská skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra 
ustanovenej rozhodnutím Komisie28

2002/622/ES.

 Pri výkone právomocí prenesených na 
Komisiu v tomto oddiele, Komisia v čo 
najväčšej miere zohľadňuje všetky 
relevantné stanoviská skupiny pre politiku 
rádiového frekvenčného spektra 
ustanovenej rozhodnutím Komisie28

2002/622/ES a všetky regulačné 
osvedčené postupy, správy alebo rady, 
ktoré vydá BEREC vo svojej pôsobnosti.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Harmonizácia určitých aspektov 

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

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

(b) Členské štáty nesmú odmietnuť 
povoliť prevod alebo prenájom 
existujúcemu držiteľovi takýchto práv
používania;
(c) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje 
písmeno b) môžu členské štáty odmietnuť 
prenos iba vtedy, ak sa zistí, že existuje 
zjavné riziko, že nový držiteľ nebude 
schopný plniť existujúce podmienky 
práva na používanie;

(d) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje 
písmeno b) členské štáty nemôžu 
odmietnuť prenájom, ak sa prevádzateľ 
zaväzuje, že zostane aj naďalej 
zodpovedný za plnenie existujúcich 
podmienok práv na používanie.
2. Každý správny poplatok uložený 
podnikom v súvislosti so spracovaním 
žiadosti o prevod alebo prenájom 
frekvenčného spektra musí celkovo 
pokrývať len administratívne náklady 
vrátane podporných opatrení , ako sú 
vydanie nového užívacieho práva, ktoré 
vzniklo pri spracovaní žiadosti.  Všetky 
tieto poplatky musia byť ukladané
objektívnym, transparentným a 
primeraným spôsobom, ktorý 
minimalizuje dodatočné administratívne 
náklady a súvisiace poplatky. Článok 12 
ods. 2 smernice 2002/20/ES sa uplatňuje 
na poplatky uložené podľa tohto odseku. 
3. Všetky práva na využívanie 
frekvenčného spektra sa udeľujú na 
najmenej 30 rokov. Členské štáty môžu 
udeľovať práva na používanie na dobu 
neurčitú.
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4. Dĺžka trvania všetkých existujúcich 
práv na využívanie spektra sa týmto 
predlžuje na 30 rokov od dátumu ich 
udelenia bez toho, aby boli dotknuté iné 
podmienky spojené s právom na 
používanie a právami na použitie na dobu 
neurčitú. 

Or. enOdôvodnenie

Praktickú možnosť obchodovania s frekvenčným spektrom je potrebné ďalej zlepšovať s
cieľom stimulovať vznik sekundárneho trhu so spektrom, ktorý povedie k efektívnejšiemu
prideľovaniu uvoľnených zdrojov spektra. Takýto trh bude ďalej stimulovať predĺženie 
minimálnej dĺžky trvania licencií na 30 rokov (bez dotknutia dlhších alebo neurčitých dĺžok).

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na umožnenie využívania rádiového 
frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány uplatňujú najmenej 

Na umožnenie využívania rádiového 
frekvenčného spektra príslušné 
vnútroštátne orgány uplatňujú najmenej 



PE522.762v01-00 60/111 PR\1007625SK.doc

SK

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány stanovia 
časové harmonogramy udeľovania alebo 
opätovného udeľovania práv na využívanie 

Pri plnom zohľadnení smerníc 
2002/21/ES, najmä jej článkov 7, 8a, 9 a 
9a, rozhodnutia č. 676/2002/EÚ a 
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zdrojov alebo obnovovania týchto práv 
podľa podmienok existujúcich práv, ktoré 
sa budú uplatňovať pri rádiovom 
frekvenčnom spektre harmonizovanom 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie.

rozhodnutia č. 243/2012/EÚ, najmä 
článkov 2, 3, 5 a 6 príslušné vnútroštátne 
orgány stanovia časové harmonogramy 
udeľovania alebo opätovného udeľovania 
práv na využívanie zdrojov alebo 
obnovovania týchto práv podľa podmienok 
existujúcich práv 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

odseku 1 v celej Únii a predovšetkým 
umožniť synchronizovanú dostupnosť 
bezdrôtových služieb v rámci Únie 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijatých do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89

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) určí minimálne trvanie platnosti práv 
udelených v harmonizovaných pásmach, 
ktoré je najmenej 30 rokov, alebo 
rozhodne, že práva sa udelia na dobu 
neurčitú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

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 

Pri dodržaní druhého pododseku článku 
8a ods. 3 Komisia takisto prijme 
vykonávacie akty do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,
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 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

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.

Aka 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, dĺžka 
trvania týchto práv použitia sa predlžuje 
bez toho, aby boli dotknuté iné podmienky 
spojené s týmito právami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 3
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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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – pododsek 2

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.

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, a to tak, aby príjemcovia práv 
na využívanie zdrojov boli informovaní 
o možnosti, že Komisia prijme 
vykonávacie akty v súlade s odsekom 2, 
pre Úniu ako celok. Tento pododsek sa 
nevzťahuje na udeľovanie práv na dobu 
neurčitú.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 94

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 vykonávacie 
akty, ktorými sa vymedzí formát a postupy 
pre poskytovanie takýchto informácií do 
jedného roka od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Tieto vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95

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 30 rokov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) podmienky týkajúce sa udelenia, 
prevodu alebo akumulácie práv na 
využívanie zdrojov,

(j) podmienky týkajúce sa udelenia, 
opätovného udeľovania, prevodu alebo 
akumulácie práv na využívanie zdrojov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) všetky vykonávacie akty prijaté 
v súlade s článkom 12,

(d) vykonávacie akty prijaté v súlade 
s článkom 12;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

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 

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 
zabezpečí ich nenápadný charakter pri 
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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. 

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.

__________________ __________________
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 99

Návrh nariadenia
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Kapitola 3 – oddiel 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tieto výrobky boli dôrazne kritizované za to, že neslúžia účelu alebo sú v rozpore s prístupom 
rámca. Mali by byť vymazané a zahrnuté do hodnotenia. 

Pozmeňujúci návrh 101

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

Pevné a mobilné medzinárodné hovory sú v súčasnosti deregulované konkurenčné trhy, ktoré 
nevyžadujú reguláciu formou intervencie EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 102

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 
a všeobecnej charakteristike služby s 
poskytovateľmi služieb prístupu na internet 

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia internetu by nemali byť povinní plniť základné potreby používateľov; mali by 
môcť tiež plniť konkrétnejšie požiadavky používateľov, ako napríklad: vysielanie cez 
internetový protokol (IP-TV), videokonferencie a určité zdravotné aplikácie.

Pozmeňujúci návrh 103

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. Ak sa takéto dohody
uzatvárajú s poskytovateľom služieb 
prístupu na internet, tento poskytovateľ 
zabezpečí, aby lepšia kvalita služieb
nenarušovala celkovú kvalitu pripojenia k 
internetu, s výnimkou prípadov, keď môže
byť potrebné, s ohľadom na stav techniky
a použité technológie, zabezpečiť dodávku
zvýšenej kvality služieb. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 104

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 internetových 
služieb. Navyše, opatrenia na riadenie 
prevádzky nesmú byť uplatňované takým
spôsobom, aby diskriminovali služby
konkurujúce tým, ktoré ponúka 
poskytovateľ služieb prístupu na internet.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia tohto nariadenia musia zabezpečiť zásady transparentnosti a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh 105

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;
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Or. en

Odôvodnenie

Týmto nie je dotknutá smernica 2011/92 odsek 25, ktorý umožňuje opatrenia členských štátov
blokovať prístup k webovým stránkam obsahujúcim alebo šíriacim detskú pornografiu, s
výhradou ochranných opatrení.

Pozmeňujúci návrh 106

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 pokiaľ ide o článok 23 
národné regulačné orgány podrobne 
monitorujú neustálu dostupnosť 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet na úrovniach kvality, ktoré 
zodpovedajú pokrokom v technológii.  V 
spolupráci s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi zároveň 
monitorujú vplyv na kultúrnu rozmanitosť 
a inovácie. Národné regulačné orgány 
každoročne uverejňujú správy o svojom 
monitorovaní a nálezoch a poskytujú tieto 
správy Komisii a BEREC.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107

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 

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

vykonávanie povinností príslušných 
vnútroštátnych orgánov podľa tohto článku

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie zásad transparentnosti a nediskriminácie a jednotného uplatňovania v celej 
Únii sa žiada, aby BEREC vypracoval poriadne usmernenia.

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 30 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30a
Dohľad a presadzovanie

1. Národné regulačné orgány monitorujú 
dodržiavanie tohto nariadenia na svojom 
území a vykonávajú nad ním dohľad.
2. Národné regulačné orgány zverejnia 
aktualizované informácie týkajúce sa 
aplikovania tohto nariadenia spôsobom, 
ktorý umožní zainteresovaným stranám 
ľahký prístup k týmto informáciám.
3. Národné regulačné orgány sú 
oprávnené požadovať od podnikov 
podliehajúcich povinnostiam podľa tohto 
nariadenia, aby im poskytli všetky 
informácie týkajúce sa vykonávania a 
presadzovania tohto nariadenia. Tieto 
podniky poskytnú takéto informácie bez 
zbytočného odkladu na požiadanie a v 
súlade s lehotami a v rozsahu 
vyžadovanom národným regulačným 
orgánom.
4. Národné regulačné orgány môžu z 
vlastnej iniciatívy zasiahnuť, aby 
zabezpečili súlad s týmto nariadením.
5. Ak národný regulačný orgán zistí, že 
dochádza k porušovaniu povinností 
ustanovených v tomto nariadení, má 
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právomoc  žiadať okamžité ukončenie 
takéhoto porušovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109

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. en

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 1
Smernica 2002/20/ES
Článok 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 3 ods. 2 sa vypúšťa druhý 
pododsek.

(1) Článok 3 sa mení takto: 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 1 – písmeno a (nové)
Smernica 2002/20/ES
Článok 3 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(a) odsek 2 sa nahrádza takto:
2. Poskytovanie elektronických 
komunikačných sieťových systémov alebo 
poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb môže, bez toho, 
aby boli dotknuté špecifické záväzky, na 
ktoré sa odvoláva článok 6 ods. 2 alebo 
práva na používanie, na ktoré sa odvoláva 
článok 5, podliehať len všeobecnému 
povoleniu. Od spomenutého podniku sa 
môže požadovať predkladanie oznámenia, 
ale nemôže sa požadovať získanie 
výslovného rozhodnutia alebo 
akéhokoľvek iného správneho opatrenia od 
národného regulačného orgánu pred 
vykonávaním práv pochádzajúcich z 
povolenia. Na základe oznámenia, v 
prípadoch keď sa to vyžaduje, podnik 
môže začať činnosť, v prípadoch kde je to 
potrebné, vzhľadom na ustanovenia o 
právach používania v článkoch 5, 6 a 7.

'2. Poskytovanie elektronických 
komunikačných sieťových systémov alebo 
poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb môže, bez toho, 
aby boli dotknuté špecifické záväzky, na 
ktoré sa odvoláva článok 6 ods. 2 alebo 
práva na používanie, na ktoré sa odvoláva 
článok 5, podliehať len všeobecnému 
povoleniu. Ak členský štát sa členský štát 
domnieva, že požiadavka oznamovania je 
odôvodnená, tento členský štát môže od 
podnikov požadovať predloženie 
oznámenia BEREC, ale nemôže
požadovať získanie výslovného 
rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného 
správneho opatrenia od národného 
regulačného orgánu alebo akéhokoľvek 
iného orgánu pred vykonávaním práv 
pochádzajúcich z povolenia Na základe 
oznámenia BEREC, v prípadoch keď sa to 
vyžaduje, podnik môže začať činnosť, v 
prípadoch kde je to potrebné, vzhľadom na 
ustanovenia o právach používania v 
článkoch 5, 6 a 7.

„Podniky poskytujúce cezhraničné 
elektronické komunikačné služby 
podnikom sídliacim vo viacerých 
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členských štátoch podliehajú najviac 
jednému postupu oznamovania v 
príslušnom členskom štáte.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:HTML)

Odôvodnenie

Štandardizované oznámenie BEREC-u by zabezpečilo, že operátori nebudú diskriminovaní 
v podobných situáciách v rôznych členských štátoch, a že sa budú uplatňovať konzistentné 
regulačné postupy na jednotnom trhu.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 1 – písmeno b (nové)
Smernica 2002/20/ES
Článok 3 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

(b) odsek 3 sa nahrádza takto:
3. Oznámenie, na ktoré sa odvoláva odsek 
2, neznamená viac ako prehlásenie 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
národnému regulačnému orgánu o 
úmysle začať s poskytovaním 
elektronických komunikačných sietí alebo 
služieb a predkladanie minimálnej 
informácie, ktorá sa vyžaduje na to, aby sa 
umožnilo národnému regulačnému orgánu 
uchovávať register alebo zoznam 
poskytovateľov elektronických 
komunikačných sieťových systémov a 
služieb. Táto informácia musí byť 
obmedzená na takú, ktorá je potrebná na 
identifikáciu poskytovateľa, ako 
napríklad registračné čísla spoločnosti, a 
kontaktné osoby poskytovateľov, adresy 
poskytovateľov, krátky opis sieťového 
systému alebo služby a odhadovaný dátum 
začatia činnosti.

'3. Oznámenie, na ktoré sa odvoláva odsek 
2, neznamená viac ako vyhlásenie podľa 
harmonizovaného vzoru v podobe 
uvedenej v časti D prílohy právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby BEREC-u
úmysle začať s poskytovaním 
elektronických komunikačných sietí alebo 
služieb a predkladanie minimálnej 
informácie, ktorá sa vyžaduje na to, aby sa 
umožnilo BEREC a národnému 
regulačnému orgánu uchovávať register 
alebo zoznam poskytovateľov 
elektronických komunikačných sieťových 
systémov a služieb.  Členské štáty nesmú 
uvaliť žiadne dodatočné alebo osobitné 
požiadavky oznamovania.
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 1 – písmeno c (nové)
Smernica 2002/20/ES
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) dopĺňa sa tento odsek:
„3a. Členské štáty predložia Komisii 
a ostatným členským štátom odôvodnené 
oznámenie do 12 mesiacov po dátume 
uplatňovania nariadenia č. [XX/2014], ak 
sa domnievajú, že požiadavka na 
oznamovanie je odôvodnená. Komisia 
posúdi oznámenie a v prípade potreby 
prijme rozhodnutie do troch mesiacov od 
dátumu oznámenia žiadajúceho dotknutý 
členský štát o zrušenie požiadavky na 
oznamovanie.
______________
Nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu 
a Rady a Komisie č. [XX/2014] z ..., 
ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa 
jednotného európskeho trhu s 
elektronickými komunikáciami a ktorým 
sa menia smernice 2002/20/ES, 
2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia 
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 (Ú. 
v. EÚ L..., s. ...).“ 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 1 a (nový)
Smernica 2002/20/ES
Príloha – časť D (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a). V prílohe sa dopĺňa táto časť D:
„D. Informácie požadované v oznámení 
podľa článku 3
Oznámenie obsahuje vyhlásenie 
o poskytovaní alebo o zámere začať 
poskytovať elektronické komunikačné 
siete a služby a sú k nemu pripojené iba 
tieto informácie:
1. názov poskytovateľa,
2. právny štatút poskytovateľa, podoba 
a registračné číslo, ak je poskytovateľ 
zapísaný v obchodnom alebo podobnom 
registri,
3. Zemepisná adresa hlavného sídla 
poskytovateľa,
4. Kontaktná osoba,
5. Krátky popis sietí alebo služieb, ktoré 
má v úmysle poskytovať, 
6. dotknuté členské štáty a

7. Odhadovaný dátum začiatku činnosti.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 34 a (nový)
Rozhodnutie č. 243/2012/EÚ
Článok 6 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V článku 6 ods. 8 rozhodnutia č. 
243/2012/EÚ  
Sa dopĺňa tento pododsek:
„Členské štáty povolia prenos alebo 
prenájom akýchkoľvek ďalších 
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harmonizovaných pásiem na rovnakom 
základe ako je vymenované v prvom 
pododseku.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 1
Smernica 2002/21/ES
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 1 sa dopĺňa tento odsek 6: vypúšťa sa
„Táto smernica a špecifické smernice sa 
vykladajú a uplatňujú v spojení s 
ustanoveniami nariadenia č. [XX/2014].“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118

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

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 2 sa písmeno g mení takto:
"národný regulačný orgán" je orgán alebo 
orgány, ktoré členský štát poveril 
regulačnými úlohami stanovenými touto 
smernicou a špecifickými smernicami;

"národný regulačný orgán" je orgán, ktorý 
členský štát poveril regulačnými úlohami 
stanovenými touto smernicou a 
špecifickými smernicami;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)
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Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 1 b (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok 3 – odsek 3a

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1b) Odsek 3a článku 3 sa nahrádza takto:
3a. Bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia odsekov 4 a 5, národné 
regulačné orgány zodpovedné za reguláciu 
trhu ex ante alebo za riešenie sporov medzi 
podnikmi podľa článku 20 alebo 21 tejto 
smernice konajú nezávisle a nesmú v 
súvislosti s výkonom týchto úloh, ktoré im 
ukladá vnútroštátne právo vykonávajúce 
právo Spoločenstva, žiadať ani prijímať 
pokyny od žiadneho iného orgánu. Nebráni 
to dohľadu nad nimi podľa vnútroštátneho 
ústavného práva. Právomoc pozastaviť 
výkon rozhodnutia alebo zmeniť 
rozhodnutie národných regulačných 
orgánov majú iba odvolacie orgány 
zriadené podľa článku 4.

„3a. Bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia odsekov 4 a 5, každý národný 
regulačný orgán je  zodpovedný aspoň  za 
reguláciu trhu ex ante podľa článkov 7, 7a, 
15 a 16 tejto smernice a článkov 9 až 13b 
smernice 2002/19/ES; za prideľovanie 
čísel , mien a adries , spoločné 
umiestnenie a zdieľanie sieťových prvkov 
a pridružených zariadení a riešenie sporov 
medzi podnikmi podľa článku 10, 12, 20 a
21 tejto smernice a za cenovú dostupnosť , 
kvalitu služieb určených podnikov, 
výpočet nákladov na povinnosti 
univerzálnej služby , kontrolu regulácie 
trhu služieb pre koncových užívateľov , 
zmluvy , transparentnosť a zverejňovanie 
informácií , kvalitu služieb , zabezpečenie 
rovnocenného prístupu a výberu pre 
zdravotne postihnutých koncových 
užívateľov, služby tiesňového volania a 
jednotného európskeho čísla tiesňového 
volania, prístup k číslam a službám , 
poskytovanie doplnkových služieb a 
uľahčenie zmeny poskytovateľa podľa 
článkov 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23a, 26, 
28, 29 a 30 smernice 2002/22/ES, ako aj 
smernice 2002/58/ES.

Členské štáty zabezpečia, aby vedúci 
národného regulačného orgánu alebo 
prípadne členovia kolektívneho orgánu 
plniaceho túto úlohu v rámci národného 
regulačného orgánu uvedeného v prvom 
pododseku, alebo ich náhradníci, mohli byť 
odvolaní z funkcie len v prípade, ak 
prestali spĺňať požiadavky kladené na 
plnenie ich povinností ustanovené vopred 
vo vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o 

Každý národný regulačný orgán koná
nezávisle a nesmie v súvislosti s výkonom 
týchto úloh, ktoré im ukladá vnútroštátne 
právo vykonávajúce právo Spoločenstva, 
žiadať ani prijímať pokyny od žiadneho 
iného orgánu. Nebráni to dohľadu nad nimi 
podľa vnútroštátneho ústavného práva. 
Právomoc pozastaviť výkon rozhodnutia 
alebo zmeniť rozhodnutie národných 
regulačných orgánov majú iba odvolacie 
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odvolaní z funkcie vedúceho dotknutého 
národného regulačného orgánu alebo 
prípadne členov kolektívneho orgánu, 
ktorý plní túto úlohu, sa zverejní v čase 
odvolania z funkcie. Vedúci národného 
regulačného orgánu alebo prípadne 
členovia kolektívneho orgánu, ktorý plní 
túto úlohu, odvolaní z funkcie, dostanú 
odôvodnenie, pričom majú právo požiadať 
o jeho uverejnenie, pokiaľ by sa inak 
nevykonalo, ktoré sa v takomto prípade 
vykoná. 

orgány zriadené podľa článku 4. Členské 
štáty zabezpečia, aby vedúci národného 
regulačného orgánu alebo prípadne 
členovia kolektívneho orgánu plniaceho 
túto úlohu v rámci národného regulačného 
orgánu uvedeného v prvom pododseku, 
alebo ich náhradníci, mohli byť odvolaní z 
funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať 
požiadavky kladené na plnenie ich 
povinností ustanovené vopred vo 
vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o 
odvolaní z funkcie vedúceho dotknutého 
národného regulačného orgánu alebo 
prípadne členov kolektívneho orgánu, 
ktorý plní túto úlohu, sa zverejní v čase 
odvolania z funkcie. Vedúci národného 
regulačného orgánu alebo prípadne 
členovia kolektívneho orgánu, ktorý plní 
túto úlohu, odvolaní z funkcie, dostanú 
odôvodnenie, pričom majú právo požiadať 
o jeho uverejnenie, pokiaľ by sa inak 
nevykonalo, ktoré sa v takomto prípade 
vykoná.

Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány uvedené v prvom 
pododseku mali samostatné ročné 
rozpočty. Tieto rozpočty sa zverejnia. 
Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány mali dostatok finančných 
a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, 
ktoré im umožnia aktívne sa podieľať na 
činnosti Orgánu európskych regulačných 
orgánov pre elektronické komunikácie 
(BEREC)1.

Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány uvedené v prvom 
pododseku mali samostatné ročné 
rozpočty, a aby rozpočty boli dostatočné 
na plnenie ich úloh. Tieto rozpočty 
a auditované ročné účty  zverejnia 
jednotlivé národné regulačné orgány.
Každý národný regulačný orgán musí byť 
organizovaný a prevádzkovaný tak, aby 
bola zaručená objektivita a nestrannosť 
jeho činností, a musí mať k dispozícii taký 
počet kvalifikovaných pracovníkov, aby 
mohol riadne vykonávať svoje úlohy.
Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány mali dostatok finančných 
a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, 
ktoré im umožnia aktívne sa podieľať na 
činnosti Orgánu európskych regulačných 
orgánov pre elektronické komunikácie 
(BEREC)*.

______________________ ______________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 
2009, ktorým sa zriaďuje Orgán 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
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európskych regulátorov pre elektronické 
komunikácie (BEREC) a jeho úrad

(ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, 
ktorým sa zriaďuje Orgán európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) a jeho úrad

Or. en

Odôvodnenie

Jeden NRO na každý ČŠ a harmonizácia ich kľúčových kompetencií a posilnenie ich zdrojov 
nebude len prínosná pre dohľad a presadzovanie rámca v ČŠ, ale bude nepriamo ďalej 
podporovať prácu NRO v BEREC-i. 

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– (b) odsek 2 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
'2. V rámci trojmesačného obdobia 
uvedeného v odseku 1 Komisia, orgán 
BEREC a príslušný národný regulačný 
orgán úzko spolupracujú, aby našli 
najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie v 
súvislosti s cieľmi stanovenými v článku 
8, pričom náležite zohľadňujú názory 
účastníkov trhu a potrebu zabezpečiť 
rozvoj jednotného regulačného postupu. 
Keď je cieľom zamýšľaného opatrenia 
uložiť, zmeniť alebo zrušiť povinnosť 
európskeho prevádzkovateľa 
elektronických komunikácií v zmysle 
nariadenia [XXX/2014] v hosťujúcom 
členskom štáte, národný regulačný orgán 
v domovskom štáte sa môže takisto 
zúčastňovať na procese spolupráce.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 – písmeno c
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- (c) v odseku 5 sa vkladá toto písmeno 
aa):

vypúšťa sa

„aa) prijať rozhodnutie, na základe 
ktorého sa od príslušného národného 
regulačného orgánu požaduje, aby zrušil 
navrhované opatrenie, spolu s 
konkrétnymi návrhmi na jeho zmenu, keď 
je cieľom zamýšľaného opatrenia uložiť, 
zmeniť alebo zrušiť povinnosť 
európskeho prevádzkovateľa 
elektronických komunikácií v zmysle 
nariadenia [XXX/2014].“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 – písmeno d
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– (d) do odseku 6 sa dopĺňa tento 
pododsek:

vypúšťa sa

„Článok 7 ods. 6 sa uplatňuje v 
prípadoch, keď Komisia prijme 
rozhodnutie v súlade s odsekom 5 bodom 
aa).“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 a (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 8 ods. 4 sa vypúšťa 
písmeno g).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 b (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok 9b – odsek 3 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2b) V článku 9b ods. 3 sa prvý pododsek 
nahrádza takto:

Komisia môže prijať vhodné vykonávacie 
opatrenia s cieľom identifikovať pásma, v 
prípade ktorých si podniky môžu medzi 
sebou prevádzať alebo prenajímať práva 
na používanie rádiových frekvencií. Tieto 
opatrenia sa nevzťahujú na frekvencie, 
ktoré sa používajú na vysielanie.

„3. Komisia prijme vhodné vykonávacie 
opatrenia s cieľom uľahčiť prevod alebo 
prenájom práv na používanie rádiových 
frekvencií medzi podnikmi. Tieto 
opatrenia sa prijmú do 12 mesiacov po 
dátume uplatňovania nariadenia 
[XXX/2014]*. Tieto opatrenia sa 
nevzťahujú na frekvencie, ktoré sa 
používajú na vysielanie.
_____________
* Nariadenie (EÚ) Európskeho 
parlamentu a Komisie č. [XX/2014] z ..., 
ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa 
jednotného európskeho trhu s 
elektronickými komunikáciami a ktorým 
sa menia smernice 2002/20/ES, 
2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia 
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 (Ú. 
v. EÚ L..., s. ...).“.'
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:EN:HTML)

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 4
Smernica 2002/21/ES
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 tejto 
smernice a články 6 a 8 smernice 
2002/20/ES (smernica o povolení), ak 
Komisia zistí, že skutočnosť, že národné 
regulačné orgány vykonávajú regulačné 
úlohy uvedené v tejto smernici, 
špecifických smerniciach a nariadení č. 
[XX/2014] rozdielnymi spôsobmi, môže 
vytvárať prekážky vnútornému trhu, môže 
vydať odporúčanie alebo rozhodnutie 
týkajúce sa harmonizovaného uplatňovania 
ustanovení tejto smernice, špecifických 
smerníc a nariadenia č. [XX/2014] v snahe 
podporiť plnenie cieľov stanovených v 
článku 8, pričom v čo najväčšej miere 
zohľadňuje stanovisko orgánu BEREC.“

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 tejto 
smernice a články 6 a 8 smernice 
2002/20/ES (smernica o povolení), ak 
Komisia zistí, že skutočnosť, že národné 
regulačné orgány vykonávajú regulačné 
úlohy uvedené v tejto smernici, 
špecifických smerniciach a nariadení č. 
[XX/2014] rozdielnymi spôsobmi, môže 
vytvárať prekážky vnútornému trhu, vydá
odporúčanie alebo rozhodnutie týkajúce sa 
harmonizovaného uplatňovania ustanovení 
tejto smernice, špecifických smerníc a 
nariadenia č. [XX/2014] v snahe podporiť 
plnenie cieľov stanovených v článku 8, 
pričom v čo najväčšej miere zohľadňuje 
stanovisko orgánu BEREC.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(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

Odôvodnenie

Návrh Komisie na boj proti roamingu prostredníctvom dobrovoľných dohôd ako alternatívy 
k súčasným povinnostiam podľa nariadenia roaming III vytvára veľkú neistotu.

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4
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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 129

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Vkladá sa tento článok 4a: vypúšťa sa
Article 4a
[...]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130

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

(4a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 6a 
Zrušenie maloobchodných roamingových 
poplatkov 
S účinnosťou od 1. júla 2016 neúčtujú 
poskytovatelia roamingu roamingovým 
zákazníkom za uskutočnené alebo prijaté 
regulované roamingové volania, za každú 
odoslanú regulovanú roamingovú SMS 
správu či za každé využité regulované 
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dátové roamingové služby 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.“

Or. en

Odôvodnenie

Po troch nariadeniach počas šiestich rokov spravodajkyňa navrhuje, aby boli roamingové 
poplatky za hlasové hovory SMS a dáta konečne zrušené. Táto povinnosť pre operátorov by 
mala vstúpiť do platnosti 1. júla 2016, aby sa tak nenarušila zásada právnej istoty.

Pozmeňujúci návrh 131

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) prvý pododsek sa nahrádza takto: (a) prvý pododsek sa nahrádza takto:
'2. 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 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 

'2. 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 0,29 EUR za 
minútu vytvoreného volania alebo 0,08 
EUR za minútu prijatého volania. 
Maximálny maloobchodný poplatok sa v 
prípade vytvorených volaní zníži 1. júla 
2013 na 0,24 EUR a 1. júla 2014 na 0,19 
EUR a maximálny maloobchodný 
poplatok za prichádzajúce hovory sa zníži 
1. júla 2013 na 0,07 EUR a 1. júla 2014 
na 0,05 EUR. Tieto maximálne 
maloobchodné poplatky v rámci hovorovej 
eurotarify zostávajú v platnosti do 30. 
júna 2016.
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hovorovú eurotarifu zostávajú platné do 
30. júna 2017.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML)

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 5 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) tretí pododsek sa nahrádza takto: vypúšťa sa
[...]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 10 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(5a) V článku 10 sa ods. 2 nahrádza takto:
2. S účinnosťou od 1. júla 2012 sa 
maloobchodný poplatok (bez DPH) v 
rámci SMS eurotarify, ktorý poskytovateľ 
roamingu môže účtovať svojmu 
roamingovému zákazníkovi za regulovanú 
roamingovú SMS správu, ktorú zašle tento 
roamingový zákazník, môže pri 
regulovanej roamingovej SMS správe líšiť, 
ale nesmie byť vyšší ako 0,09 EUR. Tento 
maximálny poplatok sa zníži 1. júla 2013 
na 0,08 EUR a 1. júla 2014 na 0,06 EUR a 
bez toho, aby bol dotknutý článok 19, 

2. S účinnosťou od 1. júla 2012 sa 
maloobchodný poplatok (bez DPH) v 
rámci SMS eurotarify, ktorý poskytovateľ 
roamingu môže účtovať svojmu 
roamingovému zákazníkovi za regulovanú 
roamingovú SMS správu, ktorú zašle tento 
roamingový zákazník, môže pri 
regulovanej roamingovej SMS správe líšiť, 
ale nesmie byť vyšší ako 0,09 EUR. Tento 
maximálny poplatok sa zníži 1. júla 2013 
na 0,08 EUR a 1. júla 2014 na 0,06 EUR a 
bez toho, aby bol dotknutý článok 19, 
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zostáva 0,06 EUR do 30. júna 2017. zostáva 0,06 EUR do 30. júna 2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 13 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(5b) V článku 13 ods. 2 sa prvý pododsek 
nahrádza takto:

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 
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.

'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 
zníži na 0,45 EUR za využitý megabajt 
a 1. júla 2014 na 0,20 EUR za využitý 
megabajt zostáva 0,20 EUR za využitý 
megabajt do 30. júna 2016.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:EN:HTML)

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V článku 14 sa dopĺňa tento odsek 1a: (6) Článok 14 sa vypúšťa s účinnosťou od 
1. júla 2016.

'1a. 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 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.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V článku 15 sa dopĺňa tento odsek 2a: vypúšťa sa
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 
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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 sadzby domácich 
služieb alebo balíkov uvedených v článku 
4a ods. 2.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 15

Platný text Pozmeňujúci návrh

(7a) Článok 15 sa s účinnosťou od 1. júla 
2016 nahrádza takto:

Transparentnosť a ochranné mechanizmy 
pre maloobchodné dátové roamingové 
služby

Transparentnosť a ochranné mechanizmy 
pre maloobchodné dátové roamingové 
služby pre roamingových zákazníkov 
cestujúcich mimo Úniu

1. Poskytovatelia roamingu zabezpečia, 
aby ich roamingoví zákazníci boli pred 
uzavretím, ako aj po uzavretí zmluvy 
primerane informovaní o poplatkoch, ktoré 
sa vzťahujú na regulované dátové 
roamingové služby, ktoré využívajú, a to 
takým spôsobom, ktorý im pomôže 
pochopiť finančné dôsledky takéhoto 
využívania a ktorý im umožní sledovať 
a kontrolovať svoje výdavky na 
regulované dátové roamingové služby 
v súlade s odsekmi 2 a 3.

1. Poskytovatelia roamingu zabezpečia, 
pokiaľ ide o dátové roamingové služby, 
ktoré využívajú roamingoví zákazníci 
cestujúci mimo Únie a ktoré poskytuje 
poskytovateľ roamingu, aby ich 
roamingoví zákazníci boli pred uzavretím, 
ako aj po uzavretí zmluvy primerane 
informovaní o poplatkoch, ktoré sa 
vzťahujú na takéto dátové roamingové 
služby, ktoré využívajú, a to takým 
spôsobom, ktorý im pomôže pochopiť 
finančné dôsledky takéhoto využívania 
a ktorý im umožní sledovať a kontrolovať 
svoje výdavky na regulované dátové 
roamingové služby v súlade s odsekmi 2 
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a 3
Poskytovatelia roamingu podľa potreby 
informujú svojich zákazníkov pred 
uzavretím zmluvy a následne v 
pravidelných časových intervaloch o 
rizikách automatického a 
nekontrolovaného dátového roamingového 
pripojenia a sťahovania dát. Okrem toho 
poskytovatelia roamingu svojim 
zákazníkom bezplatne a jasným a 
jednoducho zrozumiteľným spôsobom 
oznámia, ako vypnúť tieto automatické 
dátové roamingové pripojenia s cieľom 
zabrániť nekontrolovanej spotrebe 
dátových roamingových služieb.

Poskytovatelia roamingu podľa potreby 
informujú svojich zákazníkov pred 
uzavretím zmluvy a následne v 
pravidelných časových intervaloch o 
rizikách automatického a 
nekontrolovaného dátového roamingového 
pripojenia a sťahovania dát. Okrem toho 
poskytovatelia roamingu svojim 
zákazníkom bezplatne a jasným a 
jednoducho zrozumiteľným spôsobom 
oznámia, ako vypnúť tieto automatické 
dátové roamingové pripojenia s cieľom 
zabrániť nekontrolovanej spotrebe 
dátových roamingových služieb.

2. Poskytovateľ roamingu zasiela 
automatickú správu, ktorou roamingového
zákazníka informuje o tom, že využíva 
roaming, a v ktorej mu poskytuje základné 
personalizované tarifné informácie o 
poplatkoch (v mene domácej faktúry, ktorú 
poskytuje domáci poskytovateľ zákazníka) 
vyjadrených v cene za megabajt, 
vzťahujúcich sa na poskytovanie 
regulovaných dátových roamingových 
služieb tomuto roamingovému zákazníkovi 
v príslušnom členskom štáte, okrem 
prípadu, keď zákazník oznámil 
poskytovateľovi roamingu, že takéto 
informácie nepožaduje.

2. Poskytovateľ roamingu zasiela 
automatickú správu, ktorou roamingového 
zákazníka informuje o tom, že využíva 
roaming, a v ktorej mu poskytuje základné 
personalizované tarifné informácie o 
poplatkoch (v mene domácej faktúry, ktorú 
poskytuje domáci poskytovateľ zákazníka) 
vyjadrených v cene za megabajt,
vzťahujúcich sa na poskytovanie dátových 
roamingových služieb tomuto 
roamingovému zákazníkovi 
v navštevovanej krajine, okrem prípadu, 
keď zákazník oznámil poskytovateľovi 
roamingu, že takéto informácie 
nepožaduje.

Takéto základné personalizované tarifné 
informácie sa doručujú na mobilné 
zariadenie roamingového zákazníka, 
napríklad prostredníctvom SMS správy, e-
mailu alebo automaticky otváraného okna 
na mobilnom zariadení vždy, keď 
roamingový zákazník vstúpi na územie 
iného členského štátu, než je štát jeho 
domáceho poskytovateľa, a začne po 
prvýkrát využívať dátovú roamingovú 
službu v danom členskom štáte. Poskytujú 
sa bezplatne vhodnými prostriedkami 
prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a 
jednoduchého porozumenia, a to v 
momente, keď roamingový zákazník začne 
využívať regulovanú dátovú roamingovú 

Takéto základné personalizované tarifné 
informácie sa doručujú na mobilné 
zariadenie roamingového zákazníka, 
napríklad prostredníctvom SMS správy, e-
mailu alebo automaticky otváraného okna 
na mobilnom zariadení vždy, keď 
roamingový zákazník vstúpi na územie 
krajiny mimo Únie, a začne po prvýkrát 
využívať dátovú roamingovú službu v tejto 
krajine. Poskytujú sa bezplatne vhodnými 
prostriedkami prispôsobenými na 
uľahčenie ich príjmu a jednoduchého 
porozumenia, a to v momente, keď 
roamingový zákazník začne využívať 
regulovanú dátovú roamingovú službu.
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službu.
Zákazník, ktorý svojmu poskytovateľovi 
roamingu oznámil, že nepožaduje 
automatické zasielanie tarifných 
informácií, má právo kedykoľvek a 
bezplatne od poskytovateľa roamingu 
požadovať, aby mu túto službu znova 
poskytol.

Zákazník, ktorý svojmu poskytovateľovi 
roamingu oznámil, že nepožaduje 
automatické zasielanie tarifných 
informácií, má právo kedykoľvek a 
bezplatne od poskytovateľa roamingu 
požadovať, aby mu túto službu znova 
poskytol.

3. Každý poskytovateľ roamingu umožní 
všetkým svojim roamingovým 
zákazníkom, aby si vedome a bezplatne 
zvolili službu, ktorou sa poskytujú 
informácie o akumulovanej spotrebe 
vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej 
sa roamingovému zákazníkovi účtuje 
využívanie regulovanej dátovej 
roamingovej služby a ktorá zaručuje, že 
bez zákazníkovho výslovného súhlasu 
akumulované výdavky za regulované
dátové roamingové služby v priebehu 
určeného obdobia využívania, s výnimkou 
MMS správ účtovaných na jednotkovom 
základe, neprekročia stanovený finančný 
limit.

3. Pokiaľ ide o navštívených 
prevádzkovateľov siete v krajine mimo 
Únie, ktorí poskytovateľovi roamingu 
umožňujú sledovať jej využívanie zo 
strany zákazníka v reálnom čase, každý 
poskytovateľ roamingu umožní všetkým 
svojim roamingovým zákazníkom, aby si 
vedome a bezplatne zvolili službu, ktorou 
sa poskytujú informácie o akumulovanej 
spotrebe vyjadrenej v objeme alebo mene, 
v ktorej sa roamingovému zákazníkovi 
účtuje využívanie dátovej roamingovej 
služby a ktorá zaručuje, že bez 
zákazníkovho výslovného súhlasu 
akumulované výdavky za dátové 
roamingové služby v priebehu určeného 
obdobia využívania, s výnimkou MMS 
správ účtovaných na jednotkovom základe, 
neprekročia stanovený finančný limit.

Na tento účel dá poskytovateľ roamingu k 
dispozícii jeden alebo viac maximálnych 
finančných limitov pre určené obdobie 
využívania za predpokladu, že zákazník je 
vopred informovaný o zodpovedajúcich 
objemových množstvách. Jeden z týchto 
limitov (štandardný finančný limit) sa má 
blížiť k sume 50 EUR neuhradených 
poplatkov za účtovné obdobie jeden mesiac 
(bez DPH), ale nesmie ju prekročiť.

Na tento účel dá poskytovateľ roamingu k 
dispozícii jeden alebo viac maximálnych 
finančných limitov pre určené obdobie 
využívania za predpokladu, že zákazník je 
vopred informovaný o zodpovedajúcich 
objemových množstvách. Jeden z týchto 
limitov (štandardný finančný limit) sa má 
blížiť k sume 50 EUR neuhradených 
poplatkov za účtovné obdobie jeden mesiac 
(bez DPH), ale nesmie ju prekročiť.

Pokiaľ ide o navštívených 
prevádzkovateľov siete v krajine mimo 
Únie, ktorí poskytovateľovi roamingu 
neumožňujú sledovať jej využívanie zo 
strany zákazníka v reálnom čase, zákazník 
sa prostredníctvom SMS právy informuje 
pri vstupe do takejto krajiny, bezodkladne 
a bezplatne, že informácie o 
naakumulovanej spotrebe a záruka, že 
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neprekročí stanovený finančný limit, nie 
sú k dispozícii.

Namiesto toho môže poskytovateľ 
roamingu ustanoviť objemové limity za 
predpokladu, že zákazník je vopred 
informovaný o zodpovedajúcich 
finančných sumách. Jeden z týchto limitov 
(štandardný objemový limit) má 
zodpovedať finančnej sume 
neprekračujúcej 50 EUR neuhradených 
poplatkov za účtovné obdobie jeden mesiac 
(bez DPH).

Namiesto toho môže poskytovateľ 
roamingu ustanoviť objemové limity za 
predpokladu, že zákazník je vopred 
informovaný o zodpovedajúcich 
finančných sumách. Jeden z týchto limitov 
(štandardný objemový limit) má 
zodpovedať finančnej sume 
neprekračujúcej 50 EUR neuhradených 
poplatkov za účtovné obdobie jeden mesiac 
(bez DPH).

Okrem toho poskytovateľ roamingu môže 
svojim roamingovým zákazníkom 
ponúknuť ďalšie limity s inými, t. j. 
vyššími alebo nižšími maximálnymi 
mesačnými finančnými limitmi.

Okrem toho poskytovateľ roamingu môže 
svojim roamingovým zákazníkom
ponúknuť ďalšie limity s inými, t. j. 
vyššími alebo nižšími maximálnymi 
mesačnými finančnými limitmi.

Štandardné limity uvedené v druhom a 
treťom pododseku sa uplatňujú na všetkých 
zákazníkov, ktorí si nezvolili iný limit.

Štandardné limity uvedené v druhom a 
štvrtom pododseku sa uplatňujú na 
všetkých zákazníkov, ktorí si nezvolili iný 
limit.

Každý poskytovateľ roamingu takisto 
zabezpečí, aby sa na mobilné zariadenie 
roamingového zákazníka zaslalo príslušné 
oznámenie, napríklad prostredníctvom 
SMS správy, e-mailu alebo automaticky 
otváraného okna na počítači, keď dátové 
roamingové služby dosiahnu 80 % 
dohodnutého finančného alebo 
objemového limitu. Každý zákazník má 
právo požadovať od poskytovateľa 
roamingu, aby mu prestal zasielať tieto 
oznámenia, a má právo kedykoľvek a 
bezplatne poskytovateľa požiadať, aby mu 
túto službu znova poskytol.

Každý poskytovateľ roamingu takisto 
zabezpečí, aby sa na mobilné zariadenie 
roamingového zákazníka zaslalo príslušné 
oznámenie, napríklad prostredníctvom 
SMS správy, e-mailu alebo automaticky 
otváraného okna na počítači, keď dátové 
roamingové služby dosiahnu 80 % 
dohodnutého finančného alebo 
objemového limitu. Každý zákazník má 
právo požadovať od poskytovateľa 
roamingu, aby mu prestal zasielať tieto 
oznámenia, a má právo kedykoľvek a 
bezplatne poskytovateľa požiadať, aby mu 
túto službu znova poskytol.

Ak by došlo k prekročeniu finančného 
alebo objemového limitu iným spôsobom, 
zašle sa oznámenie na mobilné zariadenie 
roamingového zákazníka. V tomto 
oznámení sa uvedie, ako sa má postupovať, 
ak zákazník chce, aby sa mu tieto služby 
ďalej poskytovali, ako aj náklady spojené s 
každou dodatočnou jednotkou, ktorá sa 
spotrebuje. Ak roamingový zákazník 
neodpovie spôsobom vyžadovaným v 
prijatom oznámení, poskytovateľ roamingu 

Ak by došlo k prekročeniu finančného 
alebo objemového limitu iným spôsobom, 
zašle sa oznámenie na mobilné zariadenie 
roamingového zákazníka. V tomto 
oznámení sa uvedie, ako sa má postupovať, 
ak zákazník chce, aby sa mu tieto služby 
ďalej poskytovali, ako aj náklady spojené s 
každou dodatočnou jednotkou, ktorá sa 
spotrebuje. Ak roamingový zákazník 
neodpovie spôsobom vyžadovaným v 
prijatom oznámení, poskytovateľ roamingu 
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ihneď prestane poskytovať a účtovať 
roamingovému zákazníkovi regulované 
dátové roamingové služby, až kým 
roamingový zákazník nepožiada o 
pokračovanie alebo obnovenie 
poskytovania týchto služieb.

ihneď prestane poskytovať a účtovať 
roamingovému zákazníkovi dátové 
roamingové služby, až kým roamingový 
zákazník nepožiada o pokračovanie alebo 
obnovenie poskytovania týchto služieb.

Vždy, keď roamingový zákazník požiada o 
poskytovanie alebo zrušenie služby 
finančného alebo objemového limitu, 
zmena sa musí uskutočniť do jedného 
pracovného dňa od doručenia žiadosti, 
musí byť bezplatná a nesmie byť spojená 
so žiadnymi podmienkami ani obmedzenia, 
ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckej 
zmluvy.

Vždy, keď roamingový zákazník požiada o 
poskytovanie alebo zrušenie služby 
finančného alebo objemového limitu, 
zmena sa musí uskutočniť do jedného 
pracovného dňa od doručenia žiadosti, 
musí byť bezplatná a nesmie byť spojená 
so žiadnymi podmienkami ani obmedzenia, 
ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckej 
zmluvy.

4. Odseky 2 a 3 sa nevzťahujú na 
zariadenia stroj – stroj, ktoré využívajú 
mobilnú dátovú komunikáciu.

4. Odseky 2 a 3 sa nevzťahujú na 
zariadenia stroj – stroj, ktoré využívajú 
mobilnú dátovú komunikáciu.

5. Poskytovatelia roamingu prijmú 
primerané opatrenia na ochranu svojich 
zákazníkov pred platením roamingových 
poplatkov za nevyžiadane sprístupnené 
roamingové služby, keď sa nachádzajú vo 
svojom domovskom členskom štáte. Patrí 
medzi ne informovanie zákazníkov o tom, 
ako sa môžu vyhnúť nevyžiadanému 
roamingu v pohraničných regiónoch.
6. Tento článok sa s výnimkou odseku 5, a 
pokiaľ nie je v druhom a treťom 
pododseku tohto odseku uvedené inak, 
vzťahuje aj na dátové roamingové služby, 
ktoré využívajú roamingoví zákazníci 
cestujúci mimo Únie a ktoré poskytuje 
poskytovateľ roamingu.
Ak sa zákazník rozhodne pre službu 
uvedenú v prvom pododseku odseku 3, 
požiadavky stanovené v odseku 3 sa 
neuplatňujú, ak prevádzkovateľ 
navštívenej siete v navštívenej krajine 
mimo Únie poskytovateľovi roamingu 
neumožňuje sledovať jej využívanie zo 
strany zákazníka v reálnom čase.
V takom prípade sa zákazníkovi pri vstupe 
do takejto krajiny bez zbytočného odkladu 
a bezplatne SMS správou oznámi, že 
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informácie o naakumulovanej spotrebe a 
záruka, že neprekročí stanovený finančný 
limit, nie sú k dispozícii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 8
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Článok 19 sa mení takto: vypúšťa sa
(a) Odsek 1 sa mení takto:
(i) prvá veta nahrádza takto:
„Komisia preskúma fungovanie tohto 
nariadenia a po verejnej konzultácii podá 
správu Európskemu parlamentu a Rade 
najneskôr do 31. decembra 2016.“
(ii) písmeno g) sa nahrádza takto:
'(g) rozsah, v akom uplatňovanie 
štrukturálnych opatrení stanovených v 
článkoch 3 a 4 a alternatívneho režimu 
stanoveného v článku 4a prinieslo 
výsledky pri rozvoji hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu s roamingovými 
službami do tej miery, že v skutočnosti 
neexistuje rozdiel medzi roamingovými a 
vnútroštátnymi tarifami;“
(iii) vkladá sa tento bod i):
'(i) prípadný rozsah, v akom je vývoj 
domácich maloobchodných cien viditeľne 
ovplyvnený uplatňovaním sadzby za 
domácu službu poskytovateľmi roamingu 
tak v prípade domácich služieb, ako aj 
regulovaných roamingových služieb na 
celom území Únie.“
(ii) písmeno d) sa nahrádza takto:
'(d) zmeniť dobu trvania alebo znížiť 
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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.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139

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:
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 po verejnej konzultácii podá 
správu Európskemu parlamentu a Rade 
v súlade s odsekmi 2 a 6.

(a) či sa hospodárska súťaž rozvinula 
natoľko, aby odôvodnila koniec platnosti 
maximálnych maloobchodných 
poplatkov;(b) či je hospodárska súťaž 
dostatočná na odstránenie maximálnych 
veľkoobchodných poplatkov;

2. Komisia do 31. decembra 2015 po 
verejnej 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, tiežs
prihliadnutím na sadzby za ukončenie 
volania.

(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:

(d) dostupnosť a kvalitu služieb vrátane 
služieb, ktoré predstavujú alternatívu k 

(a) dostupnosť a kvalitu služieb vrátane 
služieb, ktoré predstavujú alternatívu k 
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hlasovým, SMS a dátovým roamingovým 
službám, najmä vzhľadom na 
technologický vývoj;

hlasovým, SMS a dátovým roamingovým 
službám, najmä vzhľadom na 
technologický vývoj;

(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;
(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;

(b) 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;

(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;

(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.

Komisia najmä preskúma, či je potrebné 
stanoviť dodatočné technické a
štrukturálne opatrenia alebo meniť 
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.

4. Ak správa uvedená v odseku 2 ukazuje, 
že je potrebné zmeniť dobu trvania alebo
revidovať úroveň maximálnych
veľkoobchodných poplatkov, predloží
Komisia vhodné návrhy Európskemu
parlamentu a Rade 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 

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 
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roamingovými a vnútroštátnymi tarifami 
nepriblížili k nule, Komisia 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.
Komisia preskúma predovšetkým, či je 
potrebné:

spotrebiteľov, Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade príslušné 
návrhy na riešenie tejto situácie.

(a) stanoviť ďalšie technické a 
štrukturálne opatrenia;

V oboch prípadoch sa návrhy 
akýchkoľvek primeraných opatrení 
predkladajú zároveň so správami.

(b) pozmeniť štrukturálne opatrenia;
(c) predĺžiť platnosť a prípadne 
zrevidovať úroveň maximálnych 
maloobchodných poplatkov ustanovených 
v článkoch 8, 10 a 13;
(d) zmeniť dobu trvania 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.

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.

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.
BEREC tiež každý rok zhromažďuje od 
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národných regulačných orgánov 
informácie o transparentnosti a 
porovnateľnosti rôznych taríf, ktoré 
prevádzkovatelia ponúkajú svojim 
zákazníkom. Komisia tieto údaje a zistenia 
zverejňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 3 – odsek 1 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 3 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno ma):
'(ma) Prijímať oznámenia predložené 
v súlade s článkom 3 smernice 
2002/20/ES, udržiavať inventár týchto 
oznámení a informovať dotknuté národné 
regulačné orgány o prijatých 
oznámeniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 5. vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vkladá sa tento článok 4a: vypúšťa sa
[...]

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie svojej nezávislosti od členských štátov a Komisie je kriticky dôležité, aby 
BEREC viedol niektorý z jeho členov.

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Článok 6 sa mení takto: vypúšťa sa
[...]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Článok 7 sa mení takto: vypúšťa sa
[...]
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V článku 8 sa vypúšťajú odseky 2,3, 4 
a 4 a nahrádzajú sa takto:

vypúšťa sa

[...]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V článku 9 sa ods. 2 mení takto: vypúšťa sa
[...]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 8
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Článok 10 sa mení takto: vypúšťa sa
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[...]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 9
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Vkladá sa tento článok 10a: vypúšťa sa
[...]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149

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 komplexné posúdenie 
a preskúmanie celého regulačného rámca 
pre elektronické komunikácie a predložiť 
Európskemu parlamentu a Rade do 30. 
júna 2016 správu s príslušnými návrhmi, 
aby mali spoluzákonodarcovia dostatok 
času návrhy riadne analyzovať a 
prediskutovať.

Preskúmanie je založené na hodnotení ex-
post vplyvu tohto rámca od roku 2009 a
dôkladnom hodnotení ex-ante 
očakávaných vplyvov návrhov
vychádzajúcich z preskúmania.
Preskúmanie obsahuje:
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(i) povinnosť univerzálnej služby vrátane 
povinnosti ponúkať širokopásmové 
pripojenie k internetu za rozumnú cenu;

(ii) právomoc národných regulačných 
orgánov vo všetkých otázkach vrátane 
frekvenčného spektra , ktoré sú upravené 
v rámci; právomoci udelené 
vnútroštátnym regulačným orgánom v 
členských štátoch a rozsah požiadavky 
nezávislosti vnútroštátnych regulačných 
orgánov;
(iii) spolupráca medzi národnými 
regulačnými orgánmi a národnými 
orgánmi na ochranu hospodárskej 
súťaže;

(iv) symetrické povinnosti týkajúce sa 
prístupu k sieti;
(v) pravidlá týkajúce sa pákových efektov 
a spoločného dominantného postavenia;

(vi) postupy preskúmania trhu;
(vii) vplyv služieb, ktoré sú plne 
nahraditeľné službami, ktoré poskytujú 
tradičné poskytovatelia; vrátane toho, či 
sú potrebné spresnenia, pokiaľ ide o vplyv 
technologickej neutrality tohto rámca, ako 
aj spresnenia, pokiaľ ide o rozlíšenie 
medzi službami v rámci „informačnej 
spoločnosti“ a službami v rámci 
„elektronických komunikácií“;
(viii) nevyhnutnosť zákazu nadbytočnej 
regulácie;
(ix) zrušenie regulácie, ak analýza trhu 
ukáže, že dotknutý trh je skutočne 
konkurenčný;

(x) skúsenosti s povinnosťami a 
opravnými prostriedkami v oblasti 
nediskriminácie;

(xi) efektívnosť a fungovanie postupov 
stanovených v článkoch 7 a 7a smernice 
2002/21/ES;
(xiii) efektívnosť a fungovanie postupov 
stanovených v článku 19 smernice 
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2002/21/ES;
(xiii) celoeurópske služby a operátori , s 
prihliadnutím na možnosti , aby Komisia 
vymedzila nadnárodné trhy v súlade s 
článkom 15 ods 4 smernice 2002/21/ES 
(xiv) určenie nadnárodných trhov najprv 
ako prvého kroku , pokiaľ ide o 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;
(xv) jednotné úniové povolenie a štruktúra 
dohľadu nad rámcom ako celkom; 
(xvi) aktívne a pasívne vstupy vrátane 
produktov so zaručenou kvalitou služieb;
(xvii) odporúčania o relevantných trhoch;
(xviii) regulácia v oblasti zariadení 
vrátane spájania predaja zariadení a 
operačných systémov;
(xix) vplyv skutočnosti, že internet sa stal 
kľúčovou infraštruktúrou pre 
vykonávanie širokého spektra 
hospodárskych a sociálnych činností; 
Hlavné ciele preskúmania zahŕňajú:
(i) zabezpečiť, aby sa na plne zameniteľné 
služby vzťahovali rovnaké pravidlá, s 
prihliadnutím na vymedzenie 
elektronických komunikačných služieb v 
článku 2 ods c ) smernice 2002/21/ES; 
(ii) zabezpečiť, aby spotrebitelia mali 
prístup ku komplexným a zrozumiteľným 
informáciám o rýchlosti internetového 
pripojenia, s cieľom umožniť im 
porovnať služby ponúkané rôznymi 
operátormi;
(iii) zabezpečiť , 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;
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(iv) Ďalšia podpora efektívnej 
a udržateľnej hospodárskej súťaže;
(v) poskytnúť stabilný a udržateľný rámec 
pre investície;
(vi) zabezpečiť zosúladené, konzistentné a 
účinné uplatňovanie;
(vii) umožniť rozvoj celoeurópskych 
poskytovateľov a poskytovanie 
cezhraničných služieb pre podniky;
(viii) zabezpečiť, aby bol regulačný rámec 
prispôsobený digitálnemu veku a vytváral 
internetový ekosystém, ktorý podporuje 
celé hospodárstvo, a
(ix) zvýšiť dôveru používateľov k 
vnútornému trhu v oblasti elektronických 
komunikácií, a to aj prostredníctvom 
opatrení na vykonávanie budúceho 
regulačného rámca na ochranu osobných 
údajov a opatrení na zvýšenie bezpečnosti 
elektronických komunikácií na 
vnútornom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Článok 39 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39a
Transpozícia

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne 
predpisy a správne ustanovenia potrebné 
na dosiahnutie súladu s článkom 34, 35 a 
36 do 12 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia. Znenie týchto 
ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na toto nariadenie. 
Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz 
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uvedie.
3. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti článkov 34, 35 a 36.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Články 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 
30 sa však uplatňujú od 1. júla 2016.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en



PE522.762v01-00 108/111 PR\1007625SK.doc

SK



PR\1007625SK.doc 109/111 PE522.762v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jednotný trh s elektronickými komunikáciami je jadrom digitálneho hospodárstva. Na to, aby 
Európa naplno využila potenciál rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti, ktorý môže 
ponúknuť jednotný digitálny trh, musí byť posilnená úloha telekomunikácií pri poskytovaní 
inovácií a prepojiteľnosti vo všetkých odvetviach hospodárstva.  
Úspory z rozsahu jedného telekomunikačného trhu s 500 miliónmi obyvateľov by umožnili 
posilniť sektor elektronických komunikácií a poskytnúť kvalitné pripojenie a inovatívne 
služby pre Európanov a všetky odvetvia hospodárstva, čím by sa Európa stala silným 
globálnym konkurenčným aktérom.   
Európska rada zdôraznila v marci 2013 význam odvetvia telekomunikácií pre rast a 
zamestnanosť a poverila Európsku komisiu, aby predložila konkrétne opatrenia na vytvorenie 
jednotného trhu elektronických komunikácií.  Závery Európskej rady z nasledujúceho 
zasadnutia v októbri zdôraznili „naliehavú potrebu integrovaného jednotného digitálneho a 
telekomunikačného trhu, ktorý bude prínosný pre spotrebiteľov aj podniky.“ Návrh Komisie 
zo septembra sa zameral na dosiahnutie tohto cieľa.
Podľa názoru spravodajkyne predstavuje dokončenie jednotného digitálneho trhu proces, v 
ktorom je potrebné postupovať rýchlejšie, a návrh Komisie je v tomto smere dôležitým 
krokom vpred.

Keďže však v najvyššej miere zohľadňuje stanoviská, ktorá získala od zúčastnených strán, sa 
domnieva, že niektoré z navrhovaných opatrení by mala byť predmetom hlbšej štruktúrovanej 
verejnej konzultácie a dôkladného predbežného (ex-ante) hodnotenia očakávaného vplyvu, a 
následne by mali byť zahrnuté do najbližšej revízie rámca pre elektronické komunikácie.

Toto sú hlavné návrhy spravodajkyne:

Roaming
Po troch nariadeniach počas šiestich rokov spravodajkyňa navrhuje, aby boli roamingové 
poplatky za hlasové hovory SMS a dáta konečne zrušené. Táto povinnosť pre operátorov by 
mala vstúpiť do platnosti 1. júla 2016, aby sa tak nenarušila zásada právnej istoty. 

Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že návrh Komisie na boj proti roamingu 
prostredníctvom dobrovoľných dohôd ako alternatívy k súčasným povinnostiam podľa 
nariadenia roaming III vytvára veľkú neistotu. Nesmieme zabúdať , že realizácia 
štrukturálnych opatrení uvedených v nariadení roaming III ako je oddelenie platieb (do 
ktorého sa už investovalo) , musí byť dokončená do 5 mesiacov. 

Otvorený internet
Spravodajkyňa sa domnieva, že pre jednotné uplatňovanie internetovej slobody v celej Únii je 
veľmi dôležité, aby bola v nariadení zakotvená zásada, že internet by mal byť otvorený a 
všetkým dostupný, ako jasne vyplynulo z preskúmania rámca v roku 2007-2009. Internet je 
otvorený a mal by taký zostať. Otvorenosť znamená dostupnosť pre všetkých, jednotlivcov a 
podniky, kupujúcich aj predajcov, poskytovateľov aj spotrebiteľov, a to za 
konkurencieschopné ceny. Poskytovatelia internetu by teda nemali byť povinní plniť základné 
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potreby používateľov; mali by môcť tiež plniť konkrétnejšie požiadavky používateľov, ako 
napríklad: vysielanie cez internetový protokol ( IP-TV ), videokonferencie a niektoré 
zdravotnícke aplikácie) a vyvíjať vlastné služby a inovácie.
Zatiaľ čo ustanovenia v návrhu o otvorenom internete sú v súlade s platnými postupmi, ktoré 
sa týkajú primeraného riadenia prevádzky, a keďže v existujúcich právnych predpisoch Únie 
nie je žiadne ustanovenie, ktoré by zabránilo uzatváraniu dohôd medzi koncovými užívateľmi 
a poskytovateľmi internetových služieb o špecializovaných službách, spravodajkyňa zastáva 
názor, že ustanovenia tohto nariadenia musia zabezpečiť dodržiavanie zásad transparentnosti 
a nediskriminácie. V dôsledku toho spravodajkyňa podporuje návrh Komisie, no zároveň 
doplnila určité spresnenie a poverila BEREC vypracovaním vhodných usmernení pre jednotné 
uplatňovanie zásad otvoreného internetu v celej Európskej únii. 

Politika rádiového frekvenčného spektra
Ak vezmeme do úvahy , že podľa nedávnych štúdií v roku 2017 bude mať 85 % svetovej 
populácie 3G pokrytie, 50 % bude pokrytých sieťou 4G, očakáva sa, že 3 miliardy ľudí budú 
používať smartfóny a že celosvetové dátové prenosy vzrastú oproti dnešnej situácii 
pätnásťkrát, je zrejmé, že rádiové frekvenčné spektrum je kľúčovým prvkom pre vnútorný trh 
s mobilnými, bezdrôtovými širokopásmovými a satelitnými komunikáciami v Európskej únii, 
a je úplne zásadné pre budúcu konkurencieschopnosť Európskej únie. Spravodajkyňa preto 
víta návrhy Komisie týkajúce sa politiky v oblasti spektra. Spravodajkyňa je presvedčená, že 
je potrebné riešiť podmienky a postupy udeľovania licencií na spektrum pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie, ako aj využívanie nelicencovaného frekvenčného spektra. 
Postup udeľovania povolení a sprístupňovanie pásma 800 MHz pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie, v súvislosti s ktorým viac ako polovica členských štátov dostala 
od Komisie výnimku alebo inak neplní lehotu stanovenú v programe politiky rádiového 
frekvenčného spektra, navyše dokazuje, že je potrebné urýchlene konať, a tiež ukazuje, že je 
potrebné, aby Komisia zlepšila výkon svojich právomocí.
Spravodajkyňa návrh Komisie doplnila a verí , že predaj a prenájom spektra 
harmonizovaného na účely bezdrôtových širokopásmových komunikácií zvyšuje pružnosť a 
vedie k efektívnejšiemu rozdeľovaniu zdrojov spektra, a preto navrhla opatrenia, ktoré majú 
ďalej uľahčiť využívanie spektra a podnietiť jeho dynamiku.
Spravodajkyňa sa však domnieva, že je potrebné objasniť niektoré z novo navrhovaných 
hlavných zásad týkajúcich sa koordinácie a využívania rádiového spektra. Spravodajkyňa 
navrhuje, aby sa prípadné nezrovnalosti s už existujúcimi zásadami zachytenými v rámci a v 
programe politiky rádiového frekvenčného spektra ďalej riešili v parlamentnej debate. 

Sloboda poskytovať elektronické komunikácie v celej Únii
Pokiaľ ide o navrhované ustanovenia o európskych poskytovateľoch elektronických 
komunikácií, spravodajkyňa sa domnieva, že zavádzajú veľmi zložitú konštrukciu zahŕňajúcu 
nepredvídateľnú štruktúru dohľadu. Akýkoľvek návrh by mal byť predmetom hlbokého a 
podrobného konzultačného procesu a mal by sa následne analyzovať počas revízie celého 
rámca. Spravodajkyňa ale doplnila jednoduché normalizované oznámenia BEREC-u  , ktoré 
zabezpečia, aby poskytovatelia, ktorí už využívajú režim udeľovania všeobecných povolení 
pre poskytovanie služieb v inom členskom štáte, neboli za porovnateľných podmienok 
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diskriminovaní zo strany iných členských štátov, a aby sa na jednotnom trhu uplatňovala 
jednotná regulačná prax.

BEREC
Po dôkladnom zvážení návrhu Komisie na zmenu štruktúry riadenia BEREC a s prihliadnutím 
na profesionálnu prácu, ktorú od svojho založenia pred dvoma rokmi BEREC odvádza, 
spravodajkyňa naďalej zastáva rovnaký názor ako pri príprave nariadenia o zriadení BEREC v 
roku 2009, teda že na zabezpečenie jeho nezávislosti od členských štátov a od Komisie je 
dôležité zabezpečiť, aby BEREC viedol niektorý z jeho členov.
Návrhy spravodajkyne sa zameriavajú na zabezpečenie pokračovania efektívnej práce 
BEREC-u cestou harmonizácie minimálneho súboru právomocí národných regulačných 
orgánov, vďaka ktorej sa budú môcť všetky NRO plne podieľať na fungovanie BEREC  a tým 
aj ďalej zlepšovať schopnosť BEREC-u účinne plniť svoju úlohu.

Produkty veľkoobchodného prístupu, prepojiteľnosť so ZKS a medzinárodné volania z 
pevných liniek i mobilných telefónov
Pokiaľ ide o návrhy týkajúce sa produktov veľkoobchodného prístupu a zaručenej kvality 
služieb, spravodajkyňa po starostlivom zvážení názorov zúčastnených strán rieši tieto otázky 
tým, že požaduje, aby Komisia vykonala komplexnú konzultáciu a predložila návrhy na 
revíziu celého rámca.

Pokiaľ ide o medzinárodné hovory z pevných liniek a mobilných telefónov, spravodajkyňa 
zdôrazňuje, že tie sú v súčasnosti deregulované konkurenčnými trhmi, ktoré nevyžadujú 
reguláciu prostredníctvom zásahu EÚ, a preto navrhuje súvisiace ustanovenia vypustiť.

Posúdenie a preskúmanie rámca
Spravodajkyňa sa domnieva, že Komisia musí vykonať komplexné posúdenie a preskúmanie  
celého regulačného rámca pre elektronické komunikácie a predložiť Európskemu parlamentu 
a Rade do 30. júna 2016 správu s príslušnými návrhmi, aby mali zákonodarcovia dostatok 
času návrhy riadne analyzovať a prediskutovať. 
Preskúmanie bude založené na hodnotení ex-post vplyvu tohto rámca od roku 2009, dôkladnej
konzultácii a dôkladnom hodnotení ex-ante očakávaných vplyvov návrhov vychádzajúcich 
z preskúmania.

Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že niektoré z navrhovaných opatrení by mala byť 
predmetom hlbšej štruktúrovanej verejnej konzultácie a dôkladného predbežného (ex-ante) 
hodnotenia očakávaného vplyvu, a následne by mali byť zahrnuté do najbližšej revízie rámca 
pre elektronické komunikácie.


