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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k správe o uplatňovaní regulačného rámca pre elektronické komunikácie

(2013/2080(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu 2009/140/ES (smernica o lepšej regulácii),

– so zreteľom na smernicu 2009/136/ES (smernica o právach občanov),

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 526/2013 (nariadenie o orgáne európskych regulátorov 
pre elektronické komunikácie (BEREC)),

– so zreteľom na smernicu 2002/21/ES (rámcová smernica),

– so zreteľom na smernicu 2002/20/ES (smernica o povolení),

– so zreteľom na smernicu 2002/19/ES (prístupová smernica),

– so zreteľom na smernicu 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe),

– so zreteľom na smernicu 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických 
komunikáciách),

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 531/2012 (prepracované nariadenie o roamingu),

–  so zreteľom na odporúčanie 2007/879/ES (odporúčanie o relevantných trhoch),

– so zreteľom na odporúčanie 2009/396/ES (odporúčanie o regulácii poplatkov za 
prepojenie hlasových hovorov do inej siete),

– so zreteľom na COM 2002/C 165/03 (usmernenia k VTS),

– so zreteľom na odporúčanie 2008/850/ES (pravidlá uvedené v článku 7 rámcovej 
smernice),

– so zreteľom na rozhodnutie č. 243/2012/EÚ o zriadení viacročného programu politiky 
rádiového frekvenčného spektra,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 19. októbra 2011 
o zriadení nástroja Spájame Európu (COM(2011)0665),

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady zo 7. februára 2013 
opatreniach na zabezpečenie spoločnej vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v 
rámci Únie (COM (2013)0048),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 26. marca 2013 o 
opatreniach týkajúcich sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných 
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elektronických komunikačných sietí  (COM (2013)0147),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7–0000/2013),

A. keďže regulačný rámec pre elektronické komunikácie v Únii bol naposledy zmenený v 
roku 2009 na základe návrhov predložených v roku 2007, ktorým predchádzali roky 
prípravnej práce;

B. keďže transpozícia zmien z roku 2009 mala v členských štátoch prebehnúť do 25. mája 
2011 a v poslednom členskom štáte bola dokončená v januári 2013;

C. keďže každý národný regulačný orgán má istú voľnosť pri interpretácii spôsobu 
uplatňovania rámca tak, aby hodnotenie účinnosti tohto rámca zohľadňovalo aj 
podmienky, v ktorých sa regulačný rámec vykonáva v členských štátoch;

D. keďže cieľom rámca je podporovať odvetvový ekosystém hospodárskej súťaže a investícií 
na prospech spotrebiteľov a užívateľov a zároveň i konsolidáciu vnútorného trhu v oblasti 
komunikácií;

E. keďže by regulačný rámec mal zostať zachovaný ako súvislý celok;

F. keďže v súlade so zásadami lepšej regulácie je Komisia povinná pravidelne preskúmavať 
rámec s cieľom zabezpečiť, aby tento rámec držal krok s technologickým vývojom a 
vývojom na trhu;

G. keďže Komisia sa vydala cestou jednotlivých iniciatív, nie cestou rozvoja regulačného 
rámca, čoho najnovším príkladom je „jednotný digitálny trh“; 

H. keďže Komisia oznámila svoj zámer preskúmať smernicu o súkromí a elektronických 
komunikáciách a odporúčanie o relevantných trhoch, nie však iné časti regulačného 
rámca;

I. keďže Komisia od roku 1998 neaktualizovala smernicu o univerzálnej službe, a to napriek 
žiadosti obsiahnutej v smernici o právach občanov z roku 2009;

J. keďže relevantný, stabilný a konzistentný rámec je veľmi dôležitý na podporu investícií a 
hospodárskej súťaže;

K. keďže spoločný prístup zdola nahor založený na vnútroštátnych regulačných orgánoch sa 
ukázal ako účinný pri podpore spoločnej regulačnej judikatúry;

L. keďže budovanie prístupu k ultrarýchlemu internetu je pomalé, predstavuje iba 3,4 % 
všetkých pevných liniek a dopyt užívateľov je slabý – len asi 2 % domácností si
predplatili tieto linky1;

M. keďže otázky týkajúce sa hospodárskej súťaže medzi tradičnými poskytovateľmi i medzi 
                                               
1 SWD(2013)217 Hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy, s. 43.
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nimi a novšími poskytovateľmi služieb over-the-top si zaslúžia pozornosť;

N. keďže rámec by mal zostať neutrálny a pre rovnocenné služby by mali platiť rovnaké 
pravidlá;

1. vyjadruje poľutovanie nad oneskorením transpozície zmien regulačného rámca, ktoré boli 
prijaté v roku 2009, zo strany členských štátov; 

2. zdôrazňuje skutočnosť, že sa dosiahol významný pokrok v dosahovaní cieľov rámca;

3. domnieva sa, že nasledujúce preskúmanie by sa malo zamerať na ďalší rozvoj rámca s 
cieľom riešiť nedostatky a so zreteľom na trh a technický vývoj; 

4. domnieva sa, že pri preskúmaní celého regulačného rámca potrebné zohľadniť tieto 
aspekty: 

(i) meškanie pri preskúmaní povinnosti univerzálnej služby s prihliadnutím na 
nevyhnutnosť znížiť digitálnu priepasť a reagovať na obmedzenia spôsobené všeobecnými 
usmerneniami pre štátnu pomoc; 

(ii) právomoc národných regulačných orgánov, pokiaľ ide o všetky otázky vrátane spektra, 
na ktoré sa rámec zameriava;  právomoci udelené národným regulačným orgánom v 
členských štátoch, a teda požiadavka týkajúca sa rozsahu nezávislosti národného 
regulačného orgánu;

(iii) spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a orgánmi pre hospodársku 
súťaž;

(iv) symetrické povinnosti týkajúce sa prístupu k sieti (článok 12 rámcovej smernice), 
pretože v niektorých členských štátoch boli tieto regulačné právomoci zverené 
vnútroštátnym regulačným orgánom;

(v) pravidlá týkajúce sa pákového efektu (článok 14 rámcovej smernice) a spoločného 
dominantného postavenia (príloha II rámcovej smernice), pretože aj napriek zmenám z 
roku 2009 majú vnútroštátne regulačné orgány problém používať tieto nástroje;

(vi) postupy preskúmania trhu;

(vii) vplyv služieb, ktoré sú nahraditeľné službami, ktoré poskytujú tradičné 
poskytovatelia, ale na ktoré sa rámec nemusí vzťahovať: boli by potrebné niektoré 
spresnenia, pokiaľ ide o vplyv technologickej neutrality tohto rámca;

(viii) možnosti zákazu nadbytočnej regulácie;

(ix) zrušenie regulácie v prípade uspokojivej analýzy trhu a povinnosť pokračujúceho 
monitorovania;

(x) účinnosť a fungovanie postupov podľa článku 7 ods. 7a (spoločná regulácia): zatiaľ čo 
sa Komisia aj BEREC celkovo zhodujú v tom, že fungujú dobre a umožňujú primeranú 
rovnováhu, Komisia tvrdí, že v niektorých prípadoch vnútroštátne regulačné orgány 
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neupravili svoje regulačné opatrenia  úplne alebo ich upravovali pomaly, a BEREC sa 
sťažuje na veľkú časovú tieseň;

(xi) situáciu, keď sa nezačne fáza II postupu, pretože národný regulačný orgán stiahne 
návrh opatrenia alebo nepredloží návrh nápravy problému, o ktorom sa vie na určitom 
trhu, a v takom prípade je jediným riešením konanie vo veci porušenia právnych 
predpisov; v oboch týchto prípadoch by mala existovať možnosť začať riadny postup 
podľa článku 7 ods. 7a; 

(xii) účinnosť a fungovanie postupu podľa článku 19: Komisia využila právomoci podľa 
článku 19 dvakrát (odporúčanie o NGA v septembri 2010 a v prípade odporúčania o 
nediskriminácii a metodike pre výpočet nákladov, o ktorom sa v súčasnosti rokuje). 
Keďže na rozdiel od postupu podľa článku 7 ods .7a nie je pre postup podľa článku 19 
stanovený časový rámec, regulačný dialóg medzi orgánom BEREC a Komisiou 
neprebiehal úplne hladko, čo viedlo k sťažnostiam orgánu BEREC, že o jeho stanovisko 
sa žiadalo vo veľmi krátkej lehote, a ku sťažnostiam Komisie, že niektoré národné 
regulačné orgány sa v období plánovania a realizácie správali váhavo;

(xiii) celoeurópske služby a operátori s prihliadnutím na (nevyužité) ustanovenie článku 
15 ods. 4 rámcovej smernice, ktoré Komisii umožní identifikovať nadnárodné trhy;

(xiv) BEREC a jeho fungovanie a rozsah jeho právomocí;

(xv) voľný prístup podľa článku 1 ods. 3a rámcovej smernice a neutralita siete na základe 
článku 8 ods. 4 písm. g) rámcovej smernice;

(xvi) odporúčania o relevantných trhoch; a

(xvii) regulácia v oblasti zariadení vrátane spájania predaja zariadení a operačných
systémov;

5. domnieva sa, že dôležitými cieľmi preskúmania sú:

(i) zabezpečiť, aby nahraditeľné služby podliehali rovnakým pravidlám;

(ii) poskytnúť stabilný a udržateľný rámec pre investície;

(iii) zabezpečiť zosúladené, konzistentné a účinné uplatňovanie;

(iv) umožniť rozvoj celoeurópskych poskytovateľov.

6. je presvedčený, že celkovým cieľom rámca by mala byť aj naďalej podpora odvetvového 
ekosystému pre hospodársku súťaž a investície, ktoré prinášajú úžitok spotrebiteľom a 
užívateľom a zároveň zabezpečujú konsolidáciu vnútorného trhu v oblasti komunikácií;

7. zdôrazňuje, že regulačný rámec musí zostať súdržný, náležitý a účinný; 

8. je presvedčený, že otázky, ako sú napríklad pas Únie alebo jedno kontaktné miesto pre 
poskytovateľov, technické zabezpečenie aukcií spektra a problematika spotrebiteľov, by v 
záujme zachovania konzistentného rámca a zabezpečenia právnej istoty mali byť všetky 
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riešené v rámci komplexného preskúmania rámca, ako je stanovené v tomto dokumente, a 
nie po častiach;

9. zdôrazňuje, že preskúmanie musí byť založené na rozsiahlych konzultáciách so všetkými 
zainteresovanými stranami a dôkladnej analýze všetkých otázok; 

10. vyzýva preto Komisiu, aby iniciovala ďalšie preskúmanie celého rámca, a umožnila tak 
skutočnú diskusiu v budúcom volebnom období;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia predložila svoje najnovšie návrhy na zmenu rámca Únie pre elektronické 
komunikácie v novembri 2007, revidovaný rámec bol prijatý Európskym parlamentom a 
Radou o dva roky neskôr v novembri 2009, a to po dlhých a zložitých rokovaniach. Tento 
rámec bolo potrebné transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 25. mája 2011, 
t.j. 18 mesiacov po jeho prijatí. Avšak iba veľmi málo členských štátov transponovalo tieto 
predpisy včas a posledné členské štáty oznámili úplnú transpozíciu až v januári 2013.

Aj keď je Komisia povinná pravidelne revidovať tento rámec a nedávno sa zaviazala, že 
uskutoční revíziu dvoch súčastí rámca (smernice 2002/58 o súkromí a elektronických 
komunikáciách a odporúčania o relevantných trhoch), ešte neoznámila, že by mala v úmysle 
vykonať úplnú revíziu.

Po šiestich rokoch, ktoré uplynuli od predloženia návrhu Komisie, vedie prvé hodnotenie k 
záveru, že vnútorný trh elektronických komunikácií nie je ešte dobudovaný; neexistuje 
napríklad celoeurópsky operátor. Aj keď si myslím, že jednotný trh je veľmi dôležitý, balík 
opatrení bol pôvodne navrhnutý tak, aby zabezpečil právnu istotu v tejto oblasti; mal by sa 
považovať za súčasť širších predstáv, za nástroj, ktorý by mohol vytvoriť potrebné 
podmienky na podporu a prepojenie investícií a hospodárskej súťaže, a mať teda vplyv na 
život občanov.

To je dôvodom, prečo by sa účinnosť tohto rámca mala hodnotiť podľa týchto výsledkov, a 
prvou otázkou, ktorú treba riešiť, je skutočnosť, prečo po prijatí balíka nedošlo k investíciám 
na očakávanej úrovni.

Vzhľadom na hospodársku krízu, sociálny kontext a silu tohto sektora v zmysle rastu a 
vytvárania pracovných miest by správnou stratégiou Komisie malo byť vychádzanie zo 
skutočnosti, že v samotnom rámci neboli riešené všetky hlavné otázky, ktoré existujú v tomto 
sektore, a že na aktérov malo vplyv mnoho ďalších právnych predpisov.

Je preto poľutovaniahodné, že stále čakáme, než Komisia vytvorí nejaké spojivo medzi 
jednotlivými okruhmi problémov, ako sú ochrana údajov, otázky týkajúce sa spotrebiteľov, 
investícií a hospodárskej súťaže, usmernení o štátnej pomoci atď. 

Je prekvapivé, že komisárka pre digitálnu stratégiu práve oznámila svoj zámer predložiť 
„úplný a konečný balík“ legislatívnych návrhov s cieľom vytvoriť „skutočný jednotný trh“, 
t.j. „vnútorný trh elektronických komunikácií“, o ktorom sa uvažovalo v návrhoch z roku 
2007, a to do Veľkej noci v roku 2014.

Podľa toho, ako chápem uvažovanie Komisie, všeobecne som naklonená myšlienke 
jednotného európskeho pasu (s nevyhnutnými sprievodnými opatreniami týkajúcimi sa 
dohľadu, fiškálneho dumpingu a tiež ochrany spotrebiteľov, práce a údajov) a väčšej 
harmonizácii v oblasti prideľovania spektra a aukcií s cieľom uľahčiť celoúnijný prístup a 
vyvarovať sa chýb z minulosti, napríklad pokiaľ ide o cenu, ktorá sa platí za spektrum. Mám 
pochopiteľne pochopenie aj pre myšlienku ďalšieho rozvoja koncepcie neutrality siete a 
konečne aj jej transformácie do právne záväzných predpisov. Domnievam sa však, že tieto 
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otázky sú zložité a citlivé a vyžadujú si dôkladné konzultácie a analýzy, a nemám pocit, že by 
bolo vhodné, predkladať ich spoluzákonodarcom v čiastkovej podobe. Pravidlá nemožno stále 
meniť. Dala by som radšej prednosť tomu, aby tieto otázky a ďalšie aspekty, ktoré budú 
uvedené v tejto správe, boli zahrnuté do ďalšej komplexnej revízie tohto rámca.

Aj keď rámec z roku 2009 predstavuje jednoznačné a vítané zlepšenie oproti 
predchádzajúcemu rámcu, napríklad tým, že poskytuje NRO účinné a konzistentné regulačné 
nástroje, domnievam sa, že od jeho prijatia sa objavili nové problémy, ktoré súvisia s 
vytvorením nového ekosystému, ktorý je dôsledkom vzniku nových technológií, nových 
hráčov a obchodných modelov a nových potrieb a očakávaní spotrebiteľov.

Patrí k nim prístup k sieťam novej generácie (NGA) vrátane odporúčaní Komisie o NGA, 
politika rádiového spektra, neutralita siete a bezpečnosť v kybernetickom priestore. Veľmi ma 
znepokojuje nedávna tendencia Komisie, ktorá niekedy využíva nové návrhy (napr. návrh 
odporúčania o nákladoch a nediskriminácii) na definovanie veľmi detailných opravných 
prostriedkov, a teda sa zdá, že je náchylná nahrádzať regulačné orgány sama sebou. Pred 
predložením nového návrhu by Komisia mala zistiť rozsah medzier v právnych predpisoch, 
jasne definovať spoločné ciele a usporiadať úplné, formálne a verejné konzultácie o tom, ako 
ich dosiahnuť.

V dôsledku toho by som od Komisie očakávala, že vyjde zo striktného poňatia úlohy tohto 
nariadenia a zabezpečí dynamiku a navrhne opatrenia na lepšie využívanie nástrojov, ktoré sú 
už v tomto rámci k dispozícii, a nie, že navrhne úplne novú iniciatívu, ktorej prijatie 
spoluzákonodarcami právnych predpisov pred koncom volebného obdobia sa javí ako takmer 
nemožné. Navyše by tento oneskorený návrh mohol viesť k zvýšenej neistote, a teda k 
zníženiu investícií.

Preto vítam túto príležitosť na posúdenie rámca a zváženie stanoviska Komisie k otázkam, 
ktoré existovali už v roku 2009, ale v tomto období boli iba načaté pre nedostatok konsenzu.

Frekvenčné spektrum
Pokiaľ ide o spektrum, rámec zahŕňal „umiernenú“ zásadu neutrality technológií a služieb a 
inicioval prvý program politiky rádiofrekvenčného spektra, ktorý si potom vyžiadal 
inventarizáciu využívania frekvencií členskými štátmi. To bola príležitosť pre Komisiu 
zastávať významnejšiu úlohu, pokiaľ ide o spektrum, ale súvisela s tým jedna podmienka: 
vedieť preukázať svoju schopnosť byť koordinátorom v tejto oblasti a ukázať európsku 
pridanú hodnotu. Po uplynutí niekoľkých rokov však ešte stále čakáme na skutočné 
celoeurópske služby a k sľúbenej inventarizácii má ešte len dôjsť.

Neutralita siete
Rokovania týkajúce sa známeho pozmeňujúceho návrhu č. 138 nás doviedli k vyhláseniu 
Komisie, že urobí kroky týkajúce sa diskriminácie obsahu a neutrality siete. Regulačné 
orgány si dali obrovskú prácu s identifikovaním niektorých problémov, napr. pokiaľ ide o 
blokovaný obsah a nedostatočnú kvalitu služieb, ale Komisia v tejto dôležitej otázke doteraz 
nepokročila okrem toho, že predložila nevýrazné oznámenie, ktoré vychádza z 
transparentnosti a uľahčenia zmeny poskytovateľov internetových služieb. 

Ako už bolo uvedené, neutralita siete je horúca téma, ktorá si vyžaduje podrobné konzultácie 
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a dôkladné analýzy, a nemôžeme sa vystaviť riziku, že pominieme diskusiu o základných 
právach občana, ale budem trvať na tom, že je potrebné ísť ešte oveľa ďalej, než stanovujú 
usmernenia, ak chceme mať nakoniec skutočný záväzný nástroj. 

Poskytovatelia over-the-top obsahu (OTT)
Legislatívny rámec a najmä článok 10 smernice o povolení sa zameriavajú na operátorov, ale 
oblasť komunikácií sa teraz rozšírila aj o iné subjekty, napr. sprostredkovateľov OTT. 
Článkom 2 písm. c) rámcového rozhodnutia sú rovnako výslovne vylúčené služby 
informačnej spoločnosti. Rada by som preskúmala, či je potrebné, aby poskytovatelia OTT 
podliehali rovnakým pravidlám, pokiaľ ide o obsah, prístup alebo súkromie a ochranu údajov, 
ak poskytujú služby porovnateľné s tými, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje tento rámec.

Univerzálna služba
Aj keď rámec z roku 2009 si už vyžaduje revíziu, pokiaľ ide o povinnosť, aby univerzálna 
služba zahŕňala technický vývoj, Komisia nezverejnila  žiadny plán v súvislosti s touto 
otázkou. Chcela by som Komisiu ešte raz vyzvať, aby predložila návrh, ktorý by sa zaoberal 
nevyhnutným zmenšením digitálnej priepasti a reagoval by na obmedzenia, ktoré vytvárajú 
usmernenia pre štátnu podporu, ktoré by bolo potrebné revidovať.

Roaming
Roaming predstavuje v istom zmysle osobitný politický problém. Aj keď táto otázka nebola 
riešená v telekomunikačnom balíku, a nie som presvedčená, že by mala byť, zdá sa, že 
niektorí politickí činitelia by podporili rýchle zverejnenie novej verzie.

Mala by som pripomenúť, že súčasné nariadenie o roamingu bolo prijaté až v minulom roku a 
ukladá rad štrukturálnych opatrení týkajúcich sa operátorov, ktorých zmyslom je vytvoriť 
konkurenčné prostredie, a znížiť tak ceny roamingu na úroveň cien v členských štátoch. Toto 
nariadenie sa má revidovať v roku 2016. Aj v prípade tých najlepších úmyslov by bolo 
prekvapujúce, keby Komisia teraz zamýšľala predložiť návrhy, proti ktorým bola pred rokom 
a ktoré boli predložené a zamietnuté v Parlamente aj v Rade. Plne podporujem zrušenie 
poplatkov za roaming a moja skupina to navrhla pri poslednej revízii nariadenia o roamingu, 
ale teraz musíme namiesto toho veriť, že systém navrhovaný Komisiou – v podobe zlepšenej 
Parlamentom – a zavedený v rámci nového nariadenia v minulom roku bude fungovať: to je 
názorný prípad situácie, keď by regulačná istota a konzistentnosť, ktoré vedú k revízii 
nariadenia o roamingu v roku 2016 (ktorá by mohla byť posunutá a zahrnutá do celkovej 
revízie), mali mať prednosť, ibaže by Komisia bola schopná zdôvodniť, že až do minulého 
roka sa mýlila a že ďalšia zmena teraz prinesie viac úžitku než škody. Vnútorný trh pre 
elektronické komunikácie nie je iba vecou roamingu.

Vykonala som svoje vlastné „minikonzultácie“, ktorých cieľom bolo získať lepší prehľad o 
týchto otázkach. Požiadala som orgán BEREC a Komisiu o zodpovedanie určitého okruhu 
otázok, ktoré by mne i ďalším poslancom ozrejmili ich súčasný náhľad na situáciu. Ich 
odpovede boli rozoslané a sú k dispozícii na webových stránkach výboru ITRE: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/itre/itre_20130619_0900.htm.

Považujem niektoré pripomienky, o ktorých sa zmienil BEREC, za veľmi zaujímavé. Patria k 
nim:
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 rozsah a rýchlosť zmien v odvetví komunikácií vrátane vzniku nových technológií, 
subjektov a obchodných modelov, rovnako ako rastúca konvergencie sietí, služieb a 
aplikácií a obsahu od roku 2009 priniesli nové výzvy a vyžadujú si, aby sme sa 
zamysleli nad ich dôsledkami pre budúcnosť a na nasledujúcu revíziu rámca;

 potreba stabilného a konzistentného rámca s cieľom zabezpečiť investície a 
hospodársku súťaž, a to aj prostredníctvom uľahčenia právnych krokov zameraných 
proti prípadnému správaniu porušujúcemu predpisy o hospodárskej súťaži, ktoré sa v 
súčasnom období ťažko rieši, napríklad spoločnému dominantnému postaveniu;

 potreba väčšieho zapojenia národných regulačných orgánov, napríklad v oblasti 
spektra, rozšírenie ich požiadaviek na nezávislosť a nutnosť udržiavať ich odborné 
znalosti aj v čase uťahovania rozpočtu a potreba koordinácie medzi týmito národnými 
regulačnými orgánmi a orgánmi zodpovednými za dodržiavanie pravidiel 
hospodárskej súťaže;

 potreba spresniť úlohy, postupy a spoluprácu medzi orgánom BEREC a Komisiou 
vrátane intenzívnejších a systematickejších konzultácií Komisie s orgánom BEREC 
pred vydaním nového návrhu, pretože tento nástroj už existuje, ale Komisia ho plne 
nevyužíva;

 povinnosť poskytovať univerzálnu službu (čo je záležitosť, ktorou sa budú zaoberať 
kolegovia z výboru IMCO);

 úloha a význam asymetrickej a symetrickej regulácie, a to najmä vo vzťahu k sieťam 
NGA;

  otázka relevantných trhov a zrušenia regulácie;
 závažný problém týkajúci sa zariadení (napr. handsetov), ktoré samy o sebe často 

predstavujú balíky služieb, na ktoré sú používatelia viazaní.

Chcela by som to zdôrazniť, najmä pokiaľ ide o investície a zavádzanie vysokorýchlostných 
sietí, a to bez ohľadu na neslávny návrh Rady radikálne znížiť rozpočet na nástroj na 
prepojenie Európy (CEF). Podpora investícií pri zavádzaní infraštruktúr v oblasti 
telekomunikácií je prinajmenšom rovnako dôležitá ako regulácia existujúcich sietí a 
nedostatočná koordinácia na úrovni EÚ by mohla mať v budúcnosti veľmi škodlivé následky.

Celkovo sa domnievam, že vytváranie právnych predpisov týkajúcich sa elektronických 
komunikácií, ktoré vyústili do dnešného rámca, fungovalo dobre, vytvorilo dynamické 
odvetvie a zabezpečilo značné výhody pre spotrebiteľov aj ďalších používateľov. Ako som 
však uviedla vyššie, existuje teraz celý rad otázok, ktoré bude zrejme potrebné zvážiť pri 
ďalšej revízii rámca. Táto skutočnosť neznamená, že rámec je zlý – len to poukazuje na 
rýchlosť vývoja, ktorý má vplyv na toto odvetvie.

Nakoniec je potrebné umožniť, aby sa rámec rozvíjal. Ako som už veľakrát uviedla počas 
rokovaní o revízii v roku 2009, mala by to byť evolúcia, nie revolúcia. Evolúcia znamená 
určenie oblastí, kde je potrebné niečo zlepšiť, a nachádzanie uskutočniteľných riešení a 
kompromisov medzi vysokým počtom vzájomne si konkurujúcich aspektov. Je to úloha 
obrovského ekonomického významu s veľkým potenciálom vplyvu na občanov, či už ide o 
vplyv pozitívny alebo negatívny. To si vyžaduje dôkladnú diskusiu a analýzu.

Komisia predložila niektoré z cieľov revízie rámca aj vo svojich návrhoch z roku 2007. Tieto 
ciele sa nezmenili: potreba nákladovo efektívnejšej správy frekvenčného spektra; tam, kde je 
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regulácia nevyhnutná, je efektívna a jednoduchá, a dobudovanie vnútorného trhu pre 
elektronické komunikácie. Odvtedy sa objavili nové otázky, ktoré vyvolal rozsah a rýchlosť 
zmien v odvetví komunikácií a požiadavky užívateľov. Na niektoré z nich som poukázala 
vyššie. A takisto je potrebné zabrániť fragmentácii: jednak v zmysle rôznych pravidiel 
uplatňovaných v rôznych členských štátoch, jednak v zmysle rámca, ktorý netvorí jednotný 
celok. Premyslený rámec vychádzajúci z toho, čo už máme, by mal byť sám o sebe schopný 
stanoviť zásady, pravidlá a nástroje na riešenie týchto dôležitých otázok.


