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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad načasovaním navrhovaného nariadenia 
o prepojenom kontinente, ktoré prichádza príliš neskoro vzhľadom na funkčné obdobie 
Európskeho parlamentu. Odvetvie telekomunikácií a služby poskytované prostredníctvom 
elektronických komunikačných sietí majú zásadný význam z hľadiska dlhodobej 
konkurencieschopnosti Európskej únie. Časový harmonogram stanovený na preskúmanie 
právneho predpisu, ktorý by mohol mať taký zásadný vplyv na mobilné hospodárstvo a teda 
na naše hospodárstvo ako celok, nie je realistický.

Európsky parlament by mal mať možnosť požiadať svoje útvary o dôkladné posúdenie vplyvu 
navrhovaného nariadenia a dostatok času na uskutočnenie rozsiahlych verejných konzultácií. 
Spravodajkyňa zároveň pripomína kritický postoj Orgánu európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC) k návrhu Európskej komisie. 

V rámci svojej poslednej úvodnej poznámky by spravodajkyňa rada zdôraznila, že
hospodárske subjekty potrebujú podporné prostredie a právnu istotu. Spravodajkyňa je preto 
prekvapená novým návrhom Európskej komisie o medzinárodnom roamingu, ktorý prichádza 
len rok po prijatí nariadenia o roamingu III.

Pokiaľ ide o stanovisko Výboru pre právne veci, spravodajkyňa sa sústredila na tri oblasti.

Prvou je jednotné oprávnenie EÚ. Tento režim predstavuje ďalšiu úroveň regulácie bez toho, 
aby sa dostatočne preukázalo, že je skutočne potrebný. Spravodajkyňa sa domnieva, že 
odstránenie neprimeraných prekážok poskytovania cezhraničných služieb sa dá dosiahnuť 
prostredníctvom lepšej koordinácie národných regulačných orgánov a v rámci orgánu 
BEREC, a to napríklad zavedením harmonizovanej šablóny pre oznamovanie. Spravodajkyňa 
preto navrhuje vypustenie kapitoly II navrhovaného nariadenia a zavedenie pozmeňujúcich 
návrhov k smernici 2002/20 (oprávnenie).

Druhou oblasťou je neutralita siete. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa prevádzkovateľom 
priznala možnosť ponúkať špecializované služby a koncovým používateľom možnosť 
využívať tieto služby, ak nezhoršujú všeobecnú kvalitu služieb prístupu na internet. Umožniť 
by sa mali tiež primerané opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky s prihliadnutím na rôzne 
právne systémy členských štátov pod podmienkou, že spotrebitelia budú môcť využívať 
výhody otvoreného internetu.

Treťou oblasťou sú práva koncových používateľov. Spravodajkyňa navrhuje vypustenie 
článkov 25 až 30, keďže úplná harmonizácia by nebola v prospech spotrebiteľov. 
Navrhovaným opatrením je zmena smernice 2002/22 (univerzálna služba) a aktualizácia 
niektorých práv, ktoré sú v nej zakotvené. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1

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

Pozmeňujúci návrh 2

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

vypúšťa sa



AD\1016128SK.doc 5/66 PE524.714v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 3

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

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa



PE524.714v02-00 6/66 AD\1016128SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Medzi domovským a ktorýmkoľvek 
hostiteľským členským štátom európskych 
poskytovateľov elektronických 

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

Pozmeňujúci návrh 7

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 

vypúšťa sa
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širokopásmových technológií, ktoré sú 
nevyhnutné na dosiahnutie týchto 
politických cieľov. Viac ako polovica 
členských štátov požiadala o výnimku 
alebo v termíne stanovenom v rozhodnutí 
Európskeho parlamentu a Rady 
č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra23, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného 
spektra pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES24 neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

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

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36



AD\1016128SK.doc 9/66 PE524.714v02-00

SK

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.

(36) V kontexte postupného prechodu na 
siete založené výlučne na IP by
nedostatočná dostupnosť produktov 
prepojiteľnosti založených na IP protokole 
pre rôzne triedy služieb s vymedzenou
kvalitou v uzatvorených komunikačných 
sieťach využívajúcich internetový 
protokol, ktoré sú založené na prísnej 
kontrole prístupu, mohla byť prekážkou 
rozvoja služieb, ktoré sú založené na tejto 
vymedzenej kvalite, aby primerane 
fungovali. Preto je potrebný 
harmonizovaný prístup k navrhovaniu 
a dostupnosti týchto služieb vrátane záruk,
že zvýšená kvalita nie je funkčne totožná, 
nie je na úkor výkonnosti, cenovej 
dostupnosti alebo kvality služieb 
pripojenia k internetu ani neoslabuje 
hospodársku súťaž, inovácie alebo 
neutralitu siete.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Internet sa za posledné desaťročia 
rozvinul na otvorenú platformu pre 
inováciu s malými prekážkami prístupu pre 
koncových používateľov, poskytovateľov 
obsahu a aplikácií a poskytovateľov 
internetových služieb. Existujúci regulačný 

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

zaobchádzanie a nediskriminácia pri 
odosielaní balíkov údajov sa musí právne 
zabezpečiť v celej EÚ bez ohľadu na 
obsah, služby, aplikáciu, pôvod alebo cieľ, 
aby sa natrvalo zabezpečilo, že všetci 
používatelia internetu budú mať v zásade 
prístup ku každému obsahu, službe alebo 
aplikácii na internete, alebo že ich môžu 
ponúkať. Prevádzkovatelia prístupu na 
sieť podliehajú všeobecnej povinnosti 
zasielania balíkov údajov a zároveň 
používateľom poskytujú primeranú 
úroveň kvality služieb, ktorá nestále 
odráža technický pokrok bez ohľadu na 
pôvod a cieľ alebo na obsahy, služby 
a aplikácie, ktoré majú prenášať. 
Otvorený a nediskriminačný charakter 
internetu je kľúčový z hľadiska podpory 
inovácie a hospodárskej efektívnosti. Tieto 
základné charakteristiky pomáhajú zaistiť 
slobodu a rôznorodosť prejavov 
v médiách a v kultúrnom sektore. 
Existujúci regulačný rámec je zameraný na 
podporu možnosti koncových používateľov 
získať prístup k informáciám a šíriť ich 
alebo prevádzkovať aplikácie a služby 
podľa vlastného výberu. Nedávno však 
správa Orgánu európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie (BEREC) o 
postupoch riadenia prevádzky uverejnená v 
máji 2012 a štúdia o fungovaní trhu s 
prístupom na internet a poskytovaním 
internetu z pohľadu spotrebiteľa, ktorú 
zadala Výkonná agentúra pre zdravie a 
spotrebiteľov a ktorá bola uverejnená v 
decembri 2012, ukázali, že značný počet 
koncových používateľov je ovplyvnený 
postupmi riadenia prevádzky, ktoré blokujú 
alebo spomaľujú konkrétne aplikácie. Tieto 
tendencie si vyžadujú jasné pravidlá na 
úrovni Únie, aby sa zachoval otvorený 
internet a aby nedochádzalo k
roztrieštenosti jednotného trhu v dôsledku 
opatrení jednotlivých členských štátov.
Otvorený internet, ktorý funguje výlučne 
podľa zásady maximálneho úsilia, by sa 
nemal poškodiť ani obmedziť rozvojom 
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iných výrobkov a služieb.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47a) Toto nariadenie sa netýka smernice 
2002/58/ES Európskeho parlamentu 
a Rady z 12. júla 2002 o spracovávaní 
osobných údajov a ochrany súkromia 
v sektore elektronických komunikácií 
(smernica o súkromí a elektronických 
komunikáciách).

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Ďalej existuje dopyt zo strany 
poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb, 
pokiaľ ide o poskytovanie prenosových 
služieb založených na flexibilných
parametroch kvality vrátane nižších 
úrovní priority pre prevádzku, ktorá nie je 
časovo limitovaná. Pre poskytovateľov
obsahu, aplikácií a služieb je možnosť 
rokovať o takýchto flexibilných úrovniach 
kvality služieb s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
nevyhnutná, aby mohli poskytovať 
špecializované služby, a očakáva sa, že 
bude zohrávať významnú úlohu v rozvoji 
nových služieb, akými sú napríklad 
komunikácie medzi strojmi (tzv. M2M, 
machine-to-machine communication).
Zároveň by takéto opatrenia mali 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti umožňovať lepšiu 

(50) Ďalej existuje dopyt zo strany 
poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb, 
pokiaľ ide o poskytovanie prenosových 
služieb založených na parametroch kvality.
Pre poskytovanie špecializovaných služieb 
v uzavretých sieťach je nutné, aby 
poskytovatelia obsahu, aplikácií a služieb
mali možnosť rokovať o takýchto
osobitných úrovniach kvality služieb 
s poskytovateľmi verejných elektronických 
komunikácií pre obmedzenú skupinu 
používateľov. Očakáva sa, že táto 
skutočnosť bude zohrávať významnú 
úlohu v rozvoji nových služieb, akými sú 
napríklad komunikácie medzi strojmi (tzv. 
M2M, machine-to-machine 
communication). Špecializované služby
nesmú narúšať kvalitu služby otvoreného
prístupu na internet, ani sa nesmú uvádzať 
na trh ako náhrada internetu, alebo sa tak 
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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.

používať. Sú cenovo prípustné, len ak nad 
rámec vlastného hospodárskeho záujmu 
existuje zjavná technická alebo faktická 
potreba, aby bolo možné dodávať 
v reálnom čase kriticky dôležité aplikácie 
konkrétnej kvality. Ak prevádzkovatelia 
prístupu na sieť ponúkajú alebo uvádzajú 
na trh špecializované služby, sú zároveň 
povinní ponúkať otvorenú službu 
prístupu na internet v zmysle odôvodnenia 
45. Na všetky služby prístupu 
k otvorenému internetu sa vzťahuje 
zásada maximálneho úsilia.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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. Národné 
regulačné orgány by mali zaviesť jasné 
a komplexné oznamovacie a nápravné 
mechanizmy pre koncových používateľov 
vystavených diskriminácii, obmedzovaniu 
alebo zásahom do on-line obsahu, služieb 
alebo aplikácií. Pri posudzovaní možného 
všeobecného zhoršenia kvality služieb 
prístupu na internet by národné regulačné 
orgány mali vziať do úvahy parametre 
kvality, akými sú parametre času a 
spoľahlivosti (latencia, chvenie, strata 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 13

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb a sietí môžu 
investovať do nových a modernizovaných 
vysokokapacitných infraštruktúr 
a inovovať ich, čím prispievajú k 
celosvetovej konkurencieschopnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh 14

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



PE524.714v02-00 14/66 AD\1016128SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uprednostňovať investície do nových 
a pokročilých vysokokapacitných 
infraštruktúr, ktoré pokryjú celú Úniu 
a ktoré budú schopné uspokojiť vyvíjajúci 
sa dopyt koncových používateľov, 
a inovácie týchto infraštruktúr, 

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) jednotné oprávnenie EÚ pre 
európskych poskytovateľov 
elektronických komunikácií, 

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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,

(e) ďalšie práva k právam zahrnutým 
v smernici 2002/22/ES pre koncových 
používateľov a podporu účinnej 
hospodárskej súťaže na maloobchodných 
trhoch, a teda vytvorenie európskeho 
spotrebiteľského priestoru pre elektronické 
komunikácie,

Pozmeňujúci návrh 19

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

Pozmeňujúci návrh 20

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
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 22

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

Pozmeňujúci návrh 23

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 

vypúšťa sa
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koncovým používateľom na základe 
dodávok služieb určitej zaistenej kvality 
vychádzajúcej zo špecifikovaných 
parametrov,

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) „služba prístupu k internetu“ je 
verejne dostupná elektronická 
komunikačná služba, ktorá poskytuje 
pripojenie na internet, a teda prepojiteľnosť 
prakticky medzi všetkými koncovými 
bodmi pripojenými na internet bez ohľadu 
na použitú sieťovú technológiu; členské 
štáty stanovia primerané minimálne 
požiadavky na kvalitu služby prístupu na 
internet, ktoré sa musia neustále 
prispôsobovať technologickému pokroku; 
služba prístupu k internetu umožňuje 
koncovým používateľom využívať každú 
internetovú aplikáciu podľa zásady 
maximálneho úsilia; za jedinú výnimku 
z tejto zásady sa považuje primerané a 
odôvodnené riadenie prevádzky v prípade, 
že sú jasne vymedzené podmienky jeho 
použitia;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

založených na kontrole prístupu a ktorá
zabezpečuje schopnosť prístupu 
k špecifickému obsahu, aplikáciám či 
službám alebo ich kombinácii na základe 
rozsiahleho využívania riadenia prevádzky 
s cieľom zabezpečiť primerané vlastnosti
služby, a s ktorou sa neobchoduje ani sa vo 
veľkej miere nepoužíva ako náhrada za 
službu prístupu k internetu;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu vychádza z usmernení týkajúcich sa kvality služby v rozsahu neutrality 
siete (Guidelines for Quality of Service in the scope of Net Neutrality), ktoré vydal Orgán 
európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 – Sloboda poskytovať 
elektronické komunikácie v celej Únii

vypúšťa sa

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.

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. 

3. Odchylne od článku 12 smernice 
2002/20/ES môže európsky poskytovateľ 
elektronických komunikácií podliehať 
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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.

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.

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

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 
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najväčšej miere zohľadní stanovisko 
vydané národným regulačným orgánom 
domovského členského štátu. 

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.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 – Oznamovací postup v prípade 
európskych poskytovateľov 
elektronických komunikácií

vypúšťa sa

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

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

(a) názov poskytovateľa, jeho právne 
postavenie a forma, registračné číslo, pod 
ktorým je poskytovateľ registrovaný 
v obchodnom alebo inom podobnom 
verejnom registri, geografická adresa 
hlavného miesta podnikania, kontaktná 
osoba, stručný opis sietí alebo služieb, 
ktoré poskytuje alebo plánuje poskytovať, 
vrátane identifikácie domovského 
členského štátu, 

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

Oznámenie sa predkladá v jazyku alebo 
jazykoch, ktoré sa používajú v domovskom 
členskom štáte a v každom hostiteľskom 
členskom štáte.

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

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

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

Úrad BEREC vedie verejne prístupný 
register oznámení vykonaných v súlade 
s týmto nariadením.

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

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



AD\1016128SK.doc 23/66 PE524.714v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 – Dodržiavanie jednotného 
oprávnenia EÚ 

vypúšťa sa

1. Národný regulačný orgán každého 
dotknutého členského štátu v súlade so 
svojimi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, ktorými sa vykonávajú postupy 
stanovené v článku 10 smernice 
2002/20/ES, sleduje, či európski 
poskytovelia elektronických komunikácií 
dodržiavajú pravidlá a podmienky 
uplatniteľné na jeho území v súlade 
s článkom 3, a zabezpečuje ich 
dodržiavanie. 

2. Národný regulačný orgán 
hostiteľského členského štátu zašle 
národnému regulačnému orgánu 
domovského členského štátu všetky 
relevantné informácie týkajúce sa 
jednotlivých opatrení prijatých vo vzťahu 
k európskemu poskytovateľovi 
elektronických komunikácií s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie pravidiel 
a podmienok uplatniteľných na jeho 
území v súlade s článkom 3. 

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 – Pozastavenie platnosti 
a odobratie práv európskych 
poskytovateľov elektronických 
komunikácií na poskytovanie 
elektronických komunikácií 

vypúšťa sa

1. Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia 
týkajúce sa pozastavenia platnosti alebo 
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odobratia práv na využívanie 
frekvenčného spektra alebo čísel, ktoré 
udelil ktorýkoľvek dotknutý členský štát, 
a predbežné opatrenia prijaté v súlade 
s odsekom 3, môže iba národný regulačný 
orgán domovského členského štátu 
pozastaviť alebo odobrať práva 
európskeho poskytovateľa elektronických 
komunikácií poskytovať elektronické 
komunikačné siete a služby v celej Únii 
alebo v jej časti v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva 
článok 10 ods. 5 smernice 2002/20/ES. 

2. V prípadoch závažných alebo 
opakovaných porušení pravidiel 
a podmienok uplatniteľných 
v hostiteľskom členskom štáte v súlade 
s článkom 3 a ak opatrenia zamerané na 
zabezpečenie ich dodržiavania prijaté 
národným regulačným orgánom 
v hostiteľskom členskom štáte v súlade 
s článkom 5 neviedli k náprave, národný 
regulačný orgán v hostiteľskom členskom 
štáte informuje národný regulačný orgán 
v domovskom členskom štáte a požiada 
ho, aby prijal opatrenia stanovené 
v odseku 1. 

3. Kým národný regulačný orgán 
domovského členského štátu neprijme 
konečné rozhodnutie o žiadosti 
predloženej v súlade s odsekom 2, 
národný regulačný orgán hostiteľského 
členského štátu môže prijať urgentné 
predbežné opatrenia v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
ktorými sa vykonáva článok 10 ods. 6 
smernice 2002/20/ES, ak má dôkazy 
o porušení pravidiel a podmienok 
uplatniteľných na jeho území v súlade 
s článkom 3. Odchylne od trojmesačnej 
lehoty stanovenej v článku 10 ods. 6 
smernice 2002/20/ES takéto predbežné 
opatrenia môžu byť v platnosti až do 
prijatia konečného rozhodnutia národným 
regulačným orgánom domovského 
členského štátu. 
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Komisia, orgán BEREC a národné 
regulačné orgány domovského členského 
štátu a iných hostiteľských členských 
štátov musia byť o prijatom predbežnom 
opatrení včas informované.

4. Ak národný regulačný orgán 
domovského členského štátu zvažuje 
prijatie rozhodnutia o pozastavení 
platnosti alebo odobratí práv európskeho 
poskytovateľa elektronických 
komunikácií v súlade s odsekom 1, a to 
buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
národného regulačného orgánu 
hostiteľského členského štátu, svoj 
úmysel oznámi národným regulačným 
orgánom všetkých hostiteľských 
členských štátov, ktorých sa toto 
rozhodnutie týka. Národný regulačný 
orgán hostiteľského členského štátu môže 
vydať stanovisko do jedného mesiaca.

5. Národný regulačný orgán domovského 
členského štátu prijme konečné 
rozhodnutie, pričom v najvyššej možnej 
miere zohľadní každé stanovisko 
národného regulačného orgánu 
dotknutého hostiteľského členského štátu, 
a do jedného týždňa od jeho prijatia toto 
rozhodnutie oznámi Komisii, orgánu 
BEREC a národným regulačným 
orgánom hostiteľských členských štátov, 
ktorých sa rozhodnutie týka.

6. Ak národný regulačný orgán 
domovského členského štátu prijme 
rozhodnutie o pozastavení platnosti alebo 
odobratí práv európskeho poskytovateľa 
elektronických komunikácií v súlade 
s odsekom 1, národný regulačný orgán 
každého dotknutého hostiteľského 
členského štátu prijme primerané 
opatrenia na to, aby zabránil európskemu 
poskytovateľovi elektronických 
komunikácií ďalej na svojom území 
poskytovať služby alebo siete, ktorých sa 
toto rozhodnutie týka. 
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 – Koordinácia vynucujúcich 
opatrení 

vypúšťa sa

1. Pri uplatňovaní článku 6 národný 
regulačný orgán domovského členského 
štátu prijíma opatrenia dohľadu alebo 
vynucovacie opatrenia, pokiaľ ide 
o elektronické komunikačné služby alebo 
siete poskytované v inom členskom štáte 
alebo také, ktoré spôsobili škodu v inom 
členskom štáte, s rovnakou 
starostlivosťou, ako keby príslušné 
elektronické komunikačné služby alebo 
siete boli poskytované v domovskom 
členskom štáte.

2. Členské štáty zabezpečia, aby na ich 
území bolo možné doručovať právne 
dokumenty súvisiace s opatreniami 
prijatými v súlade s článkami 5 a 6.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19 – Produkt prepojiteľnosti so 
zaistenou kvalitou služby (ZKS)

vypúšťa sa

1. Každý prevádzkovateľ má právo 
poskytovať európsky produkt
prepojiteľnosti so ZKS, ako sa uvádza v 
odseku 4.

2. Každý prevádzkovateľ splní každú 
primeranú žiadosť o poskytovanie 
európskeho produktu prepojiteľnosti so 
ZKS, ako sa uvádza v odseku 4, 
predloženú písomne autorizovaným 
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poskytovateľom elektronických 
komunikačných služieb. Každé 
zamietnutie žiadosti o poskytnutie 
európskeho produktu prepojiteľnosti so 
ZKS je založené na objektívnych 
kritériách. Prevádzkovateľ poskytne 
odôvodnenie akéhokoľvek zamietnutia do 
jedného mesiaca od predloženia písomnej 
žiadosti. 

Za objektívne odôvodnenie zamietnutia 
žiadosti sa považuje skutočnosť, že strana 
žiadajúca o poskytnutie európskeho 
produktu prepojiteľnosti so ZKS nie je 
schopná alebo ochotná sprístupniť 
európsky produkt prepojiteľnosti so ZKS, 
či už v Únii alebo v tretích krajinách, 
dožiadanej strane za prijateľných 
podmienok, ak to dožiadaná strana 
požaduje. 

3. V prípade, že žiadosť bola zamietnutá 
alebo sa do dvoch mesiacov od 
predloženia písomnej žiadosti nedosiahla 
dohodla, pokiaľ ide o konkrétne 
podmienky vrátane ceny, každá zo 
zmluvných strán má právo postúpiť danú 
vec príslušnému národnému regulačnému 
orgánu podľa článku 20 smernice 
2002/21/ES. V takom prípade sa môže 
uplatniť článok 3 ods. 6 tohto nariadenia.

4. Poskytovanie produktu prepojiteľnosti 
sa považuje za poskytovanie európskeho 
produktu prepojiteľnosti so ZKS, ak sa 
dodáva v súlade s minimálnymi 
parametrami uvedenými v prílohe II a 
spĺňa súčasne tieto základné požiadavky:

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

(b) umožnenie poskytovateľom služieb 
uspokojovať potreby ich koncových 
používateľov,

(c) nákladová efektívnosť pri zohľadnení 
existujúcich riešení, ktoré sa môžu 
poskytovať na tých istých sieťach, 

(d) prevádzková efektívnosť, najmä 
pokiaľ ide o obmedzenie, v možnej miere, 
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prekážok pri vykonávaní a nákladov na 
zavádzanie, ktoré znášajú zákazníci a

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

5. Komisia sa splnomocňuje prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 32 s 
cieľom prispôsobovať prílohu II vývoju 
na trhu a technologickému vývoju, aby sa 
naďalej spĺňali základné požiadavky 
vymenované v odseku 4. 

Pozmeňujúci návrh 32

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. 

Odôvodnenie

Ide o konkurenčné a deregulované trhy.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia slobodne uzatvárajú 
zmluvy o objeme a rýchlosti dát 
s poskytovateľmi služieb prístupu na 
internet s riadnym zohľadnením zásady 
neutrality siete za predpokladu, že 
slobodne a výslovne vyjadria svoj 
informovaný súhlas, a slobodne využívajú 
všetky ponuky poskytovateľov 
internetového obsahu a internetových 
aplikácií a služieb.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb môžu ponúkať 
špecializované služby obmedzenému počtu 
používateľov s obmedzeným prístupom, 
a to prostredníctvom uzatvorenej siete 
elektronickej komunikácie.
Špecializované služby nemožno uvádzať 
na trh ani používať ako náhradu 
internetu, a ani nesmú ponúkať obsah, 
aplikácie alebo služby funkčne totožné 
s obsahom, aplikáciami alebo službami 
otvoreného internetu.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom umožniť poskytovanie 
špecializovaných služieb koncovým 

S cieľom umožniť poskytovanie 
špecializovaných služieb koncovým 
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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.

používateľom, poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody 
s cieľom prenášať súvisiace objemy dát 
alebo zabezpečovať prevádzku v rámci 
uzatvorených sietí elektronických 
komunikácií ako špecializované služby 
s vymedzenou kvalitou služby alebo 
určenou kapacitou, ktoré nie sú funkčne 
totožné so službami dostupnými 
prostredníctvom verejného prístupu na 
internet. Poskytovanie takýchto 
špecializovaných služieb nesmie zhoršovať 
kvalitu služieb prístupu na internet.
V prípade spoločného využívania kapacity 
siete službami prístupu na internet 
a špecializovanými službami poskytovateľ 
týchto služieb zverejní jasné 
a jednoznačné kritériá, na základe 
ktorých sa kapacita siete využíva 
spoločne.

Pozmeňujúci návrh 36

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,

Pozmeňujúci návrh 37

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

s ekvivalentnými druhmi prevádzky sa 
zaobchádza rovnakým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Primerané riadenie prevádzky sa stanoví 
transparentným spôsobom, obmedzí na 
potrebné časové obdobie a je spojené so 
spracúvaním údajov, ktoré sú nevyhnutné 
a primerané na plnenie účelov stanovených 
v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Národné regulačné orgány zabezpečujú 
a úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody 
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2
a otvorený internet, súlad s primeranými 
opatreniami týkajúcimi sa riadenia 
prevádzky uvedenými v článku 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.
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 25 – Transparentnosť 
a uverejňovanie informácií

vypúšťa sa

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

a) ich názvu, adresy a kontaktných 
údajov,

b) v prípade každého tarifného plánu 
ponúkanej služby a príslušných 
parametrov kvality služby, uplatniteľných 
cien (pre spotrebiteľov vrátane daní) a 
akýchkoľvek uplatniteľných poplatkov 
(súvisiacich s prístupom, využívaním, 
údržbou a akékoľvek iné dodatočné 
poplatky), ako aj nákladov v súvislosti s 
koncovým zariadením,

c) uplatniteľných taríf týkajúcich sa 
akéhokoľvek čísla alebo služby, na ktoré 
sa vzťahujú osobitné cenové podmienky, 

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

e) služieb prístupu na internet, ak ich 
ponúkajú, pričom uvedú tieto informácie: 

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

(ii) stupeň uplatniteľných obmedzení 
objemu dát, ak sa uplatňuje, ceny na 
zvýšenie objemu dostupných dát na 
základe ad hoc alebo trvalom základe, 
rýchlosť dát dostupná po vyčerpaní limitu 
spotreby uplatniteľného objemu dát, a jej 
cena a prostriedky, pomocou ktorých 
môže koncový používateľ kedykoľvek 
sledovať aktuálnu úroveň svojej spotreby,

(iii) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako 
môžu akékoľvek obmedzenie objemu dát, 
skutočne dostupná rýchlosť a iné 
parametre kvality a súbežné využívanie 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby, v praxi ovplyvniť 
využívanie obsahu, aplikácií a služieb,

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

f) opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť 
rovnocennosť v prístupe pre koncových 
používateľov so zdravotným postihnutím 
vrátane pravidelne aktualizovaných 
podrobných informácií o produktoch a 
službách určených pre nich,

g) ich štandardných zmluvných 
podmienok, ako aj akéhokoľvek 
minimálneho zmluvného obdobia, 
podmienok predčasného ukončenia 
zmluvy a s tým súvisiacich poplatkov, 
postupov zmeny poskytovateľa a 
prenesenia čísel a iných identifikátorov a 
s tým súvisiacich priamych poplatkov, ako 
aj kompenzačných opatrení v prípade 
oneskorenia alebo zneužívania počas 
procesu zmeny poskytovateľa.

h) prístupu k núdzovým službám a 
informáciám o lokalizácii volajúceho v 
prípade všetkých ponúkaných služieb a 
akýchkoľvek obmedzení pri poskytovaní 
núdzových služieb podľa článku 26 
smernice 2002/22/ES, a akýchkoľvek 
súvisiacich zmien,

i) práv v súvislosti s univerzálnou službou 
vrátane, ak je to vhodné, zariadení a 
služieb uvedených v prílohe I k smernici 
2002/22/ES.

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

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

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

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

(a) najčastejšie využitie elektronických 
komunikačných služieb na nezákonné 
činnosti alebo na šírenie škodlivého 
obsahu, a to najmä ak sa môže dotýkať 
dodržiavania práv a slobôd iných osôb 
vrátane porušovania autorských a 
súvisiacich práv a právne následky 
takéhoto konania a

(b) prostriedky ochrany proti rizikám z 
hľadiska osobnej bezpečnosti a 
nezákonného prístupu k osobným údajom 
pri používaní elektronických 
komunikačných služieb.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 26 – Informačné požiadavky 
týkajúce sa zmlúv 

vypúšťa sa

1. Pred tým, ako sa zmluva o poskytovaní 
pripojenia na verejnú sieť elektronických 
komunikácií alebo o poskytovaní verejne 
dostupných elektronických 
komunikačných služieb stane záväznou, 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti poskytnú 
zákazníkom a iným koncovým 
používateľom, okrem prípadov, keď sa 
výslovne dohodli na inej možnosti, 
minimálne tieto informácie:

(a) totožnosť, adresu a kontaktné 
informácie poskytovateľa a ak sa líši, 
adresu a kontaktné údaje v prípade 
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akýchkoľvek sťažnosti,

(b) hlavné charakteristiky poskytovaných 
služieb a najmä:

(i) pre každý tarifný plán druhy 
ponúkaných služieb, zahrnuté objemy 
komunikácií a všetky príslušné parametre 
kvality služby vrátane dodacej lehoty 
prvého pripojenia,

(ii) či a v ktorých členských štátoch sa 
poskytuje prístup k núdzovým službám a 
informáciám o lokalizácii volajúceho a 
akékoľvek obmedzenia súvisiace s 
poskytovaním núdzových služieb v súlade 
s článkom 26 smernice 2002/22/ES,

(iii) druhy poskytovaných popredajných, 
servisných a zákazníckych podporných 
služieb, podmienky ich poskytovania a 
poplatky za tieto služby a spôsoby 
kontaktovania týchto služieb,

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

(c) podrobné informácie o cenách a 
tarifách (pre spotrebiteľov aj s daňami a 
možnými dodatočnými poplatkami) a 
prostriedky, ktorými je možné získať 
aktuálne informácie o všetkých 
uplatniteľných tarifách a poplatkoch, 

(d) ponúkané spôsoby platby a všetky 
rozdiely v nákladoch súvisiace so 
spôsobom platby a dostupné nástroje na 
zaistenie transparentnosti faktúr a 
sledovanie úrovne spotreby,

(e) obdobie trvania zmluvy a podmienky 
jej predĺženia a ukončenia vrátane:

(i) akýchkoľvek minimálnych podmienok 
používania a trvania, ktoré sa musia 
splniť v záujme využívania zvýhodnených 
podmienok,
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(ii) akýchkoľvek poplatkov súvisiacich so 
zmenou poskytovateľa a prenesením čísel 
a iných identifikátorov, ako aj 
kompenzačných opatrení v prípade 
oneskorenia alebo zneužitia počas 
procesu zmeny poskytovateľa, 

(iii) akýchkoľvek poplatkov za predčasné 
ukončenie zmluvy vrátane akéhokoľvek 
vrátenia nákladov v súvislosti s koncovým 
zariadením (na základe zaužívaných 
metód odpisovania) a iných akciových 
výhod (na základe proporcionálnej 
zostatkovej hodnoty),

(f) všetky opatrenia týkajúce sa 
kompenzácie a vrátenia nákladov vrátane 
výslovného odkazu na zákonom stanovené 
práva koncového používateľa, ktoré sa 
uplatňujú v prípade, že úrovne kvality 
služieb nezodpovedajú zmluvne 
dohodnutým úrovniam, 

(g) ak existuje povinnosť podľa článku 25 
smernice 2002/22/ES, možnosti účastníka, 
pokiaľ ide o to, či uviesť, alebo neuviesť 
osobné údaje v zozname, a dotknuté 
údaje,

(h) pre koncových používateľov so 
zdravotným postihnutím podrobné 
informácie o produktoch a službách 
určených pre nich, 

(i) prostriedky začatia konaní na 
urovnávanie sporov vrátane 
cezhraničných sporov, v súlade s článkom 
34 smernice 2002/22/ES a článkom 22 
tohto nariadenia,

(j) druhy opatrení, ktoré by poskytovateľ 
mohol prijať v prípade narušenia 
bezpečnosti alebo integrity alebo 
ohrozenia a poruchovosti.

2. Dodatočne k povinnostiam v odseku 1 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti poskytujú 
koncovým používateľom, okrem prípadov, 
keď koncový používateľ, ktorý nie je 
spotrebiteľom, súhlasil s inou 
možnosťou, minimálne tieto informácie 
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týkajúce sa ich služieb prístupu na 
internet:

(a) stupeň uplatniteľných obmedzení 
objemu dát, ak sa uplatňuje, ceny na 
zvýšenie objemu dostupných dát na 
základe ad hoc alebo trvalom základe, 
rýchlosť dát dostupná po vyčerpaní limitu 
spotreby uplatniteľného objemu dát, a jej 
cena a prostriedky, pomocou ktorých 
môže koncový používateľ kedykoľvek 
sledovať aktuálnu úroveň svojej spotreby, 

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

(c) iné parametre kvality služby,

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

(e) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako 
môžu akékoľvek obmedzenie objemu dát, 
skutočne dostupná rýchlosť a iné 
parametre kvality služby a súbežné 
využívanie špecializovaných služieb so 
zvýšenou kvalitou služby, v praxi 
ovplyvniť využívanie obsahu, aplikácií a 
služieb.

3. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
poskytujú jasným, zrozumiteľným a 
ľahko dostupným spôsobom v úradnom 
jazyku/úradných jazykoch členského 
štátu, v ktorom má koncový používateľ 
bydlisko, a pravidelne sa aktualizujú. Sú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nesmú 
sa meniť, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodli inak. Koncový používateľ 
dostane exemplár zmluvy v písanej
podobe.
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4. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
v ktorých sa vymedzujú podrobné 
informačné požiadavky uvedené v odseku 
2. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2. 

5. V zmluve sa takisto na žiadosť
príslušných orgánov verejnej moci 
uvádzajú všetky informácie, ktoré by 
mohli na tento účel príslušné orgány 
verejnej moci poskytnúť, o používaní 
elektronických komunikačných sietí a 
služieb s cieľom zapojiť sa do nezákonnej 
činnosti alebo šíriť škodlivý obsah, ako aj 
o prostriedkoch ochrany proti rizikám z 
hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a 
nezákonného spracúvania osobných 
údajov, ktoré sa uvádzajú v článku 25 ods. 
4 a týkajú sa poskytovanej služby.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27 – Kontrola spotreby vypúšťa sa

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

2. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti zabezpečujú, aby 
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bolo koncovým používateľom zaslané 
zodpovedajúce oznámenie, keď spotreba 
služieb dosiahne 80 % finančného limitu 
stanoveného v súlade s odsekom 1. V 
tomto oznámení sa uvedie, ako sa má 
postupovať, ak zákazník chce, aby sa mu 
tieto služby ďalej poskytovali, ako aj 
náklady na ich ďalšie poskytovanie. 
Poskytovateľ prestane poskytovať 
uvedené služby a účtovať za ne 
koncovému používateľovi poplatky, ak by 
ich ďalšie poskytovanie viedlo k 
prekročeniu limitu, pokiaľ a až dovtedy, 
kým koncový používateľ nepožiada o 
pokračovanie alebo obnovenie 
poskytovania týchto služieb. Po dosiahnutí 
finančného limitu bude mať koncový 
používateľ naďalej možnosť prijímať 
hovory a SMS správy a bude mať prístup 
k bezplatným telefónnym číslam a 
núdzovým službám voľbou bezplatného 
európskeho čísla tiesňového volania 112 
až do uplynutia dohodnutého 
fakturačného obdobia. 

3. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti umožnia 
koncovým používateľom bezprostredne 
pred prepojením hovoru jednoduchý 
prístup, bez akýchkoľvek poplatkov, k 
informáciám o uplatniteľných tarifách 
týkajúcich sa akéhokoľvek čísla alebo 
služby, na ktoré sa vzťahujú osobitné 
cenové podmienky, pokiaľ národný 
regulačný orgán vopred neudelil výnimku 
z dôvodov primeranosti. Všetky takéto 
informácie sa poskytujú porovnateľným 
spôsobom pre všetky takéto čísla alebo 
služby.

4. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom bezplatnú 
možnosť dostávať podrobne rozpísané 
faktúry. 
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 28 – Ukončenie zmluvy vypúšťa sa

1. V zmluvách uzavretých medzi 
spotrebiteľmi a poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti sa 
nestanovuje minimálne obdobie platnosti, 
ktoré by presiahlo 24 mesiacov. 
Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom možnosť 
uzavrieť zmluvu s maximálnym obdobím 
platnosti 12mesiacov. 

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

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

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

5. Akékoľvek podstatné nezrovnalosti, 
ktoré nemajú dočasný charakter, medzi 
skutočnou výkonnosťou, pokiaľ ide o 
rýchlosť alebo iné parametre kvality, a 
výkonnosťou, ktorú uvádza poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti v 
súlade s článkom 26, sa považujú za 
nesúlad výkonnosti na účely určenia 
opravných prostriedkov, ktoré sú k 
dispozícii koncovému používateľovi v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. 

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

7. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti uplatňujú v 
súvislosti s ukončením zmluvy podmienky 
a postupy, ktoré nevytvárajú prekážky pri 
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zmene poskytovateľa služby, ani 
neodrádzajú od rozhodnutia zmeniť 
poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29 – Ponuky vo forme balíkov vypúšťa sa

Ak balík služieb ponúkaný spotrebiteľom 
obsahuje minimálne pripojenie na 
elektronickú komunikačnú sieť alebo 
jednu elektronickú komunikačnú službu, 
články 28 a 30 tohto nariadenia sa 
vzťahujú na všetky prvky balíka.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30 – Zmena poskytovateľa a 
prenosnosť čísiel 

vypúšťa sa

1. Všetci koncoví používatelia s číslami z 
národného telefónneho číslovacieho 
plánu, majú právo, ak o to požiadajú, 
ponechať si svoje číslo(-a) nezávisle od 
poskytovateľa verejných komunikácií 
verejnosti, ktorý poskytuje službu v súlade 
s časťou C prílohy I k smernici 
2002/22/ES pod podmienkou, že daný 
poskytovateľ je poskytovateľom 
elektronických komunikácií v členskom 
štáte, na ktorý sa národný telefónny 
číslovací plán vzťahuje alebo je 
európskym poskytovateľom 
elektronických komunikácií, ktorý 
oznámil príslušnému regulačnému 
orgánu domovského členského štátu 
skutočnosť, že poskytuje alebo má v 
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úmysle poskytovať takéto služby v 
členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje daný 
národný telefónny číslovací plán. 

2. Tvorba cien medzi poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
týkajúca sa poskytovania prenosnosti čísla 
je nákladovo orientovaná a priame 
poplatky, ktoré musí znášať koncový 
používateľ, ak sa nejaké uplatňujú, 
nesmú na koncového používateľa pôsobiť 
odrádzajúco pri rozhodovaní o zmene 
poskytovateľa.

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

4. Prijímajúci poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti 
riadi proces zmeny poskytovateľa a 
prenesenia čísla. Koncovým používateľom 
sa poskytnú zodpovedajúce informácie o 
zmene prevádzkovateľa pred procesom 
zmeny a počas neho a takisto 
bezprostredne po jeho dokončení. Zmena 
poskytovateľa sa nesmie uskutočniť bez 
súhlasu koncových používateľov. 

5. Zmluvy koncových používateľov s 
prenášajúcimi poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti sa 
po dokončení zmeny poskytovateľa 
automaticky rušia. Prenášajúci 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti vracajú 
spotrebiteľom využívajúcim predplatené 
služby všetky nevyčerpané kredity. 

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

7. V prípade, že koncový používateľ, ktorý 
prešiel k novému poskytovateľovi služieb 
prístupu na internet, má e-mailovú 
adresu, ktorú poskytuje prenášajúci 
poskytovateľ, prenášajúci poskytovateľ 
na požiadanie koncového používateľa 
bezplatne preposiela na akúkoľvek e-
mailovú adresu uvedenú koncovým 
používateľom všetky e-mailové 
komunikácie zaslané na predchádzajúcu 
e-mailovú adresu koncového používateľa 
počas obdobia 12 mesiacov. Táto služba 
preposielania elektronickej pošty zahŕňa 
automatickú odpoveď s informáciou o 
novej e-mailovej adrese koncového 
používateľa, ktoré sa zasiela všetkým 
odosielateľom e-mailov. Koncový 
používateľ má možnosť požiadať, aby sa 
v takomto oznámení automaticky 
neuvádzala jeho nová e-mailová adresa. 

Po počiatočnom období 12 mesiacov 
prenášajúci poskytovateľ elektronických 
komunikácií verejnosti umožní 
koncovému používateľovi predĺžiť si 
obdobie preposielania e-mailov, a 
prípadne si za to účtuje poplatok. 
Prenášajúci poskytovateľ elektronických 
komunikácií verejnosti nepriradí 
počiatočnú e-mailovú adresu koncového 
používateľa inému koncovému 
používateľovi pred uplynutím 
dvojročného obdobia od ukončenia 
zmluvy, a v žiadnom prípade počas 
prípadného predĺženého obdobia na 
preposielanie e-mailov. 

8. Príslušné vnútroštátne orgány môžu 
stanoviť celoplošné postupy zmeny 
poskytovateľov a prenášania čísiel 
vrátane ustanovenia o primeraných 
sankciách pre poskytovateľov a 
kompenzáciách pre koncových 
používateľov. Zohľadnia pritom potrebnú 
ochranu koncového používateľa počas 
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celého procesu zmeny poskytovateľa a 
potrebu zaistiť efektívnosť takéhoto 
procesu.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 1 a (nový)
Smernica 2002/20/ES
Článok 12 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 12 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno: 

(aa) administratívne poplatky sa 
neuplatňujú v prípade poskytovateľa 
elektronických komunikácií, ktorý ponúka 
služby v inom členskom štáte a ktorého 
ročný obrat za elektronické komunikačné 
služby je nižší ako 0,5 % celkového 
vnútroštátneho obratu v oblasti 
elektronických komunikácií.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 13 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:

(bb) príspevky na spoločnú úhradu čistých 
nákladov spojených s povinnosťou 
poskytovať univerzálne služby sa uložia 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií, ktorí ponúkajú služby 
v inom členskom štáte a ktorých ročný 
obrat za elektronické komunikačné služby 
je nižší ako 2 % celkového vnútroštátneho 
obratu v oblasti elektronických 
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komunikácií.

Odôvodnenie

Jednotné oprávnenie EÚ spôsobuje nadmerné zaťaženie, nebolo dôkladne posúdené 
a kritizujú ho národné regulačné orgány aj poskytovatelia elektronických komunikácií. Tie 
isté ciele možno dosiahnuť prostredníctvom režimu zjednodušenej spolupráce národných 
regulačných orgánov a zmien smerníc 2002/20 a 2002/22.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1b) V článku 20 ods. 1 sa písmeno b) 
nahrádza takto:

(b) poskytované služby zahŕňajúce najmä: b) poskytované služby zahŕňajúce najmä:

- informácie o tom, či sa poskytuje prístup 
k službám tiesňového volania, a 
informácie o mieste volajúceho a o 
všetkých obmedzeniach pri poskytovaní 
služieb tiesňového volania podľa článku 
26,

- ponúkané služby a príslušné parametre 
kvality služieb, a to pri každom tarifnom 
pláne,

- informácie o akýchkoľvek iných 
obmedzeniach týkajúcich sa prístupu k 
službám a aplikáciám a/alebo ich 
používania, ak to povoľujú vnútroštátne 
právne predpisy, ktoré sú v súlade s 
právom Spoločenstva,

- v prípade služieb prístupu na internet, ak 
sa ponúkajú, sa uvedú tieto informácie:  

- minimálnu ponúkanú úroveň kvality 
služieb, konkrétne čas do prvého 
pripojenia, a v prípade potreby iné 
parametre kvality služieb, ktoré vymedzia 
národné regulačné orgány,

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

- informácie o akýchkoľvek postupoch 
uplatňovaných podnikom pri meraní a 
riadení prevádzky, zameraných na 
zamedzenie naplnenia alebo zahltenia 
sieťového spojenia, a informácie o tom, 
ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu 

(ii) stupeň uplatniteľných obmedzení 
objemu dát, ak sa uplatňuje, ceny na 
zvýšenie objemu dostupných dát na 
základe ad hoc alebo trvalom základe, 
rýchlosť dát dostupná po vyčerpaní limitu 
spotreby uplatniteľného objemu dát, a jej 
cena a prostriedky, pomocou ktorých 
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služieb, môže koncový používateľ kedykoľvek 
sledovať aktuálnu úroveň svojej spotreby, 

- druhy ponúkaných údržbárskych služieb 
a podporných služieb zákazníkom, ako aj 
spôsob spojenia s týmito službami,

(iii) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako 
môžu každé obmedzenie objemu dát, 
skutočne dostupná rýchlosť a iné 
parametre kvality a súbežné využívanie 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby v praxi ovplyvniť 
využívanie obsahu, aplikácií a služieb; 

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

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 c (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1c) Článok 21 ods. 1 sa nahrádza takto: 

1. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány mohli podnikom 
poskytujúcim verejné elektronické 
komunikačné siete a/alebo verejne 
dostupné elektronické komunikačné služby
uložiť povinnosť uverejňovať 
transparentné, porovnateľné, primerané a 
aktuálne informácie o platných cenách a 
tarifách, o akýchkoľvek poplatkoch 
spojených s ukončením zmluvy a o 
štandardných podmienkach súvisiacich s 
prístupom k službám poskytovaným 
koncovým užívateľom a spotrebiteľom a s 
ich využívaním v súlade s prílohou II. 
Tieto informácie sa musia uverejniť v 
jasnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej 
podobe. Národné regulačné orgány môžu 
stanoviť ďalšie požiadavky týkajúce sa 
spôsobu, akým sa predmetné informácie 

„1. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány uložili podnikom 
poskytujúcim verejné elektronické 
komunikačné siete a/alebo verejne 
dostupné elektronické komunikačné služby 
povinnosť uverejňovať transparentné, 
porovnateľné, primerané a aktuálne 
informácie o platných cenách a tarifách, 
o všetkých poplatkoch spojených so 
skončením zmluvy a o štandardných 
podmienkach súvisiacich s prístupom 
k službám poskytovaným koncovým 
užívateľom a spotrebiteľom a s ich 
využívaním v súlade s prílohou II. Tieto 
informácie musia byť uverejnené v jasnej, 
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe. 
Národné regulačné orgány môžu stanoviť 
ďalšie požiadavky týkajúce sa spôsobu, 
akým sa predmetné informácie majú 
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majú uverejňovať. uverejňovať.“

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 d (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1d) Článok 21 ods. 2 sa nahrádza takto: 

2. Národné regulačné orgány podporia
poskytovanie porovnateľných informácií, 
aby koncoví užívatelia a spotrebitelia 
mohli nezávisle posúdiť náklady 
alternatívnych modelov využívania, a to 
napríklad prostredníctvom interaktívnych 
návodov alebo podobných techník.
Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány, v prípade, keď takéto 
prostriedky nie sú dostupné na trhu 
zadarmo alebo za primeranú cenu, mohli 
sprístupniť takéto návody a takéto 
techniky priamo alebo prostredníctvom 
tretích strán. Tretie strany majú právo 
využívať bez poplatku informácie 
zverejnené podnikmi poskytujúcimi 
elektronické komunikačné siete a/alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, a to na účely 
predaja alebo sprístupnenia takýchto 
interaktívnych návodov alebo podobných
techník.

2. Národné regulačné orgány zabezpečia
poskytovanie porovnateľných informácií, 
aby koncoví užívatelia a spotrebitelia 
mohli nezávisle posúdiť náklady 
alternatívnych modelov využívania, a to 
napríklad prostredníctvom interaktívnych 
návodov alebo podobných techník.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 e (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 – odsek 3 – úvodná časť

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1e) V článku 21 ods. 3 sa úvodná časť 
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nahrádza takto:

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány mohli uložiť podnikom 
poskytujúcim verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť a/alebo verejne dostupné 
elektronické komunikačné služby 
povinnosť okrem iného:

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány uložili podnikom 
poskytujúcim verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť a/alebo verejne dostupné 
elektronické komunikačné služby 
povinnosť okrem iného:  

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 f (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1f) Vkladá sa tento článok:

Článok 21a

Kontrola spotreby 

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

2. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti zabezpečujú, aby 
bolo koncovým používateľom zaslané 
zodpovedajúce oznámenie, keď spotreba 
služieb dosiahne 80 % finančného limitu 
stanoveného v súlade s odsekom 1. Po
dosiahnutí finančného limitu bude mať 
koncový používateľ naďalej možnosť 
prijímať hovory a SMS správy a bude 
mať prístup k bezplatným telefónnym 
číslam a núdzovým službám voľbou 
bezplatného európskeho čísla tiesňového 
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volania 112 až do uplynutia dohodnutého 
fakturačného obdobia.  

3. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom bezplatnú 
možnosť dostávať podrobne rozpísané 
faktúry.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 g (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1g) Vkladá sa tento článok:

Článok 21 b

Skončenie zmluvy

1. V zmluvách uzavretých medzi 
spotrebiteľmi a poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti sa 
nestanovuje minimálne obdobie platnosti, 
ktoré by presiahlo 24 mesiacov. 
Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom možnosť 
uzavrieť zmluvu s maximálnym obdobím 
platnosti 12mesiacov.  

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

3. Koncoví používatelia majú právo 
skončiť svoju zmluvu bez žiadnych 
nákladov po oznámení zmien v zmluvných 
podmienkach navrhovaných 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti, ak navrhované 
zmeny nie sú výhradne zmeny v prospech 
koncového používateľa. 

4. Všetky podstatné nezrovnalosti, ktoré 
nemajú dočasný charakter, medzi 
priemernou výkonnosťou, pokiaľ ide 
o rýchlosť alebo iné parametre kvality, 
a výkonnosťou, ktorú uvádza 
poskytovateľ elektronických komunikácií 
verejnosti, sa považujú za nesúlad 
výkonnosti na účely určenia opravných 
prostriedkov, ktoré sú k dispozícii 
koncovému používateľovi v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi.  

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2002/22/ES
Články 22 a 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Články 20, 21, 22 a 30 sa vypúšťajú. (2) Články 22 a 30 sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 37 – Zmeny nariadenia (ES) č. 
531/2012 

vypúšťa sa

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012 sa mení 
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takto:

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

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

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

(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.“

(3) V článku 4 sa dopĺňa tento odsek 7:

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

(4) Vkladá sa tento článok 4a:

„Článok 4a

1. Tento článok sa uplatňuje na 
poskytovateľov roamingových služieb, 
ktorí: 

(a) uplatňujú automaticky a pri všetkých 
svojich maloobchodných balíkoch, ktoré 
obsahujú regulované roamingové služby, 
uplatniteľné sadzby domácich služieb ako 
na domáce služby, tak aj na regulované 
roamingové služby na celom území Únie 
tak, ako keby sa regulované roamingové 
služby využívali v domácej sieti a

(b) zabezpečia, či už prostredníctvom 
svojich vlastných sietí alebo formou dvoj-
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či mnohostranných roamingových dohôd 
s inými poskytovateľmi roamingových 
služieb, aby ustanovenia v písm. a) spĺňal 
najmenej jeden poskytovateľ 
roamingových služieb vo všetkých 
členských štátoch. 

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

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

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

3. Individuálni koncoví používatelia, 
ktorým roamingové služby poskytuje 
poskytovateľ využívajúci ustanovenia 
tohto článku, si na vlastnú žiadosť 
zámerne a výslovne volia vzdať sa výhod 
spojených s uplatňovaním uplatniteľnej 
sadzby domácich služieb pri regulovaných 
roamingových službách v rámci daného 
maloobchodného balíka výmenou za iné 
výhody, ktoré predmetný poskytovateľ 
ponúka. Poskytovateľ roamingu 
upovedomuje týchto koncových 
používateľov o povahe roamingových 
výhod, o ktoré by takto prišli. Národné 
regulačné orgány sledujú predovšetkým, 
či poskytovatelia roamingových služieb 
využívajúci ustanovenia tohto článku 
nepoužívajú obchodné praktiky, ktoré by 
viedli k obchádzaniu automatického 
režimu.

4. Regulované maloobchodné roamingové 
poplatky stanovené v článkoch 8, 10 a 13 
sa nevzťahujú na roamingové služby 
ponúkané poskytovateľom využívajúcim 
ustanovenia tohto článku, ak sa za ne 
účtujú poplatky na úrovni uplatniteľnej 
sadzby domácich služieb. 

Ak poskytovateľ roamingových služieb 
využívajúci ustanovenia tohto článku 
uplatňuje poplatky, ktoré sa líšia od 
uplatniteľnej sadzby domácich služieb, za 
spotrebu regulovaných roamingových 
služieb, ktorá presahuje primerané 
využívanie takýchto služieb v súlade s 
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odsekom 2, alebo ak sa individuálny 
koncový používateľ výslovne vzdá výhod 
vyplývajúcich zo sadzieb domácich služieb 
za regulované roamingové služby v súlade 
s odsekom 3, poplatky za tieto regulované 
roamingové služby nesmú presiahnuť 
maloobchodné roamingové poplatky 
stanovené v článkoch 8, 10 a 13. 

5. Poskytovateľ roamingových služieb, 
ktorý chce využívať ustanovenia tohto 
článku, predloží vo forme oznámenia 
svoje vyhlásenie a ktorúkoľvek z dvoj- či 
mnohostranných dohôd, na základe 
ktorých spĺňa podmienky odseku 1, ako aj 
akékoľvek zmeny v nich úradu BEREC. 
Oznamujúci poskytovateľ roamingových 
služieb vo svojom oznámení uvedie dôkaz 
o súhlase ktoréhokoľvek zmluvného 
partnera dvoj- či mnohostranných 
roamingových dohôd, ktoré sú predmetom 
oznámenia, s takýmto oznámením. 

6. V období od 1. júla 2014 do 30. júna 
2016 sa tento článok vzťahuje na 
poskytovateľov roamingových služieb, 
ktorí nespĺňajú podmienky stanovené v 
odseku 1 za predpokladu, že dodržiavajú 
tieto podmienky:

(a) poskytovateľ roamingových služieb 
predloží vo forme oznámenia svoje 
vyhlásenie a ktorúkoľvek z príslušných 
dvoj- či mnohostranných roamingových 
dohôd úradu BEREC v súlade s odsekom 
5, pričom sa konkrétne odvolá na tento 
odsek;

(b) poskytovateľ zabezpečí, či už 
prostredníctvom svojich vlastných sietí 
alebo formou dvoj- či mnohostranných 
roamingových dohôd s inými 
poskytovateľmi roamingových služieb, 
splnenie podmienok uvedených v písm. c), 
d) a e) najmenej 17 členskými štátmi, 
ktoré predstavujú 70 % obyvateľstva 
Únie;

(c) poskytovateľ roamingových služieb a 
ktorýkoľvek zo zmluvných partnerov v 
zmysle písm. b) sa zaviažu, že každý z nich 
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najneskôr od 1. júla 2014, alebo od 
dátumu oznámenia, podľa toho, čo 
nastane neskôr, sprístupní a aktívne 
ponúka minimálne jeden maloobchodný 
balík s tarifnou možnosťou, pri ktorej sa 
uplatniteľná sadzba domácich služieb 
uplatňuje ako na domáce služby, tak na 
regulované roamingové služby na celom 
území Únie tak, ako keby sa tieto 
regulované roamingové služby využívali v 
domácej sieti;

(d) poskytovateľ roamingových služieb a 
ktorýkoľvek zo zmluvných partnerov v 
zmysle písm. b) sa zaviažu, že každý z nich 
najneskôr od 1. júla 2015, alebo od 
dátumu oznámenia, podľa toho, čo 
nastane neskôr, sprístupní a aktívne 
ponúka takúto tarifnú možnosť v tých 
maloobchodných balíkoch, ktoré k 1. 
januáru daného roku využívalo 
minimálne 50 % zákazníckej základne;

(e) poskytovateľ roamingových služieb a 
ktorýkoľvek zo zmluvných partnerov v 
zmysle písm. b) sa zaviažu, že každý z nich 
najneskôr od 1. júla 2016 dodržiava ods. 1 
písm. b) pri všetkých svojich 
maloobchodných balíkoch.

Poskytovateľ roamingových služieb 
využívajúci ustanovenia tohto článku a 
ktorýkoľvek zo zmluvných partnerov v 
zmysle písm. b) môžu alternatívne k 
záväzku uvedenému v písmene d) 
zaviazať, že od 1. júla 2015, alebo od 
dátumu oznámenia, podľa toho, čo 
nastane neskôr, akékoľvek príplatky na 
roaming, ktoré uplatňuje vo svojich 
rozmanitých maloobchodných balíkoch 
dodatočne k uplatniteľnej sadzbe 
domácich služieb, k 1. januáru 2015 spolu 
nebudú predstavovať viac než 50 % 
príplatkov uplatnených v daných 
balíkoch, bez ohľadu na to, či sa tieto 
príplatky počítajú na základe jednotiek 
(napríklad minúty hovoru alebo 
megabyty), na základe období (napríklad 
dni alebo týždne využívania roamingu), 
alebo akýmikoľvek inými spôsobmi alebo 
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ich kombináciou. Poskytovatelia 
roamingových služieb, ktorí sa odvolávajú 
na toto písmeno, sú povinní preukázať 
národnému regulačnému orgánu 
dodržiavanie požiadavky 50 % zníženia a 
poskytnú všetky potrebné podporné 
doklady, ktoré sa od nich budú 
požadovať. 

V prípade, že poskytovateľ roamingových 
služieb využívajúci ustanovenia tohto 
článku predloží vo forme oznámenia svoje 
vyhlásenie a ktorúkoľvek z príslušných 
dvoj- či mnohostranných roamingových 
dohôd úradu BEREC v súlade s písm. a) 
prvého pododseku, v dôsledku čoho sa na 
neho tento odsek vzťahuje, potom sú tak 
oznamujúci poskytovateľ roamingových 
služieb, ako aj ktorýkoľvek zo zmluvných 
partnerov v zmysle písm. b) povinní 
dodržiavať svoje záväzky v súlade s 
písmenami c), d) a e) prvého pododseku 
vrátane akýchkoľvek alternatívnych 
záväzkov k záväzku stanovenému v 
písmene d) uvedeného pododseku, a to 
minimálne do 1. júla 2018.

7. V období od 1. júla 2014 do 30. júna 
2016 sa tento článok vzťahuje na 
poskytovateľov roamingových služieb, 
ktorí nespĺňajú podmienky stanovené v 
odseku 1 za predpokladu, že dodržiavajú 
tieto podmienky:

(a) poskytovateľ roamingových služieb 
predloží vo forme oznámenia svoje 
vyhlásenie a ktorúkoľvek z príslušných 
dvoj- či mnohostranných roamingových 
dohôd úradu BEREC v súlade s odsekom 
5, pričom sa konkrétne odvolá na tento 
odsek;

(b) poskytovateľ roamingových služieb 
zabezpečí, či už prostredníctvom svojich 
vlastných sietí alebo formou dvoj- či 
mnohostranných roamingových dohôd s 
inými poskytovateľmi roamingových 
služieb, splnenie podmienok uvedených v 
odseku 1 písm. a) najmenej 10 členskými 
štátmi, ktoré predstavujú 30 % 
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obyvateľstva Únie, a to najneskôr od 1. 
júla 2014, alebo od dátumu oznámenia, 
podľa toho, čo nastane neskôr;

(c) poskytovateľ roamingových služieb 
zabezpečí, či už prostredníctvom svojich 
vlastných sietí alebo formou dvoj- či 
mnohostranných roamingových dohôd s 
inými poskytovateľmi roamingových 
služieb, splnenie podmienok uvedených v 
odseku 1 písm. a) najmenej 14 členskými 
štátmi, ktoré predstavujú 50 % 
obyvateľstva Únie, a to najneskôr od 1. 
júla 2015, alebo od dátumu oznámenia, 
podľa toho, čo nastane neskôr;

(d) poskytovateľ roamingových služieb 
zabezpečí, či už prostredníctvom svojich 
vlastných sietí alebo formou dvoj- či 
mnohostranných roamingových dohôd s 
inými poskytovateľmi roamingových 
služieb, splnenie podmienok uvedených v 
odseku 1 písm. a) najmenej 17 členskými 
štátmi, ktoré predstavujú 70 % 
obyvateľstva Únie, a to najneskôr od 1. 
júla 2016.

Ak poskytovateľ roamingových služieb 
využívajúci ustanovenia tohto článku 
predloží vo forme oznámenia svoje 
vyhlásenie a ktorúkoľvek z príslušných 
dvoj- či mnohostranných dohôd úradu 
BEREC v súlade s písm. a) prvého 
pododseku, v dôsledku čoho sa na neho 
tento odsek vzťahuje, potom sú tak 
oznamujúci poskytovateľ roamingových 
služieb, ako aj ktorýkoľvek zo zmluvných 
partnerov v zmysle písm. b) povinní 
dodržiavať svoje príslušné opatrenia na 
dodržiavanie podmienok odseku 1 písm. 
a), a to minimálne do 1. júla 2018.

8. Poskytovatelia roamingových služieb v 
dobrej viere rokujú o úpravách 
zameraných na vypracovanie dvoj- či 
mnohostranných roamingových dohôd za 
spravodlivých a primeraných podmienok, 
pričom majú na zreteli cieľ, že takéto 
dohody s inými poskytovateľmi 
roamingových služieb by mali umožňovať 
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virtuálne rozšírenie pokrytia domácou 
sieťou a to, aby každý z poskytovateľov 
roamingových služieb využívajúcich 
ustanovenia tohto článku mohol 
udržateľným spôsobom poskytovať 
regulované maloobchodné roamingové 
služby za poplatky v tej istej cenovej 
hladine, aké sú pri ich domácich 
mobilných komunikačných službách.

9. Odchylne od ods. 1 sa tento článok po 
1. júli 2016 vzťahuje na poskytovateľov 
roamingových služieb využívajúcich
ustanovenia tohto článku, ak títo 
poskytovatelia preukážu, že sa v dobrej 
viere usilovali vypracovať alebo rozšíriť 
dvoj- či mnohostranné roamingové 
dohody na základe spravodlivých a 
primeraných podmienok vo všetkých 
členských štátoch, v ktorých ešte 
nespĺňajú požiadavky ods. 1 a nedokázali 
s poskytovateľom roamingových služieb v 
jednom alebo vo viacerých členských 
štátoch uzavrieť akúkoľvek dvoj- či 
mnohostrannú roamingovú dohodu, za 
predpokladu, že dodržiavajú minimálne 
pokrytie uvedené v ods. 6 písm. b) a všetky 
ostatné príslušné ustanovenia tohto 
článku. V takých prípadoch sa 
poskytovatelia roamingových služieb 
využívajúci ustanovenia tohto článku 
naďalej usilujú vytvoriť primerané 
podmienky na uzavretie roamingovej 
dohody s poskytovateľom roamingových 
služieb z ktoréhokoľvek členského štátu, v 
ktorom nemajú zastúpenie.

10. Ak alternatívny poskytovateľ 
roamingu už poskytol prístup zákazníkom 
domáceho poskytovateľa v súlade s 
článkom 4 ods. 1 a už realizoval potrebné 
investície na to, aby mohol predmetným 
zákazníkom poskytovať služby, v takom 
prípade sa článok 4 ods. 7 nevzťahuje na 
domáceho poskytovateľa počas 
trojročného prechodného obdobia. 
Prechodným obdobím nie je dotknutá 
povinnosť dodržať akúkoľvek dlhšiu 
zmluvnú lehotu dohodnutú s 
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alternatívnym poskytovateľom roamingu.

11. Týmto článkom nie je dotknuté 
uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže na dvoj- a 
mnohostranné roamingové dohody.“

(5) V článku 8 sa ods. 2 mení 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 hovorovú 
eurotarifu zostávajú platné do 30. júna 
2017.“

(b) tretí pododsek sa nahrádza takto:

„Každý poskytovateľ roamingu účtuje 
svojim roamingovým zákazníkom 
poskytnutie každého regulovaného 
roamingového volania, na ktoré sa 
vzťahuje hovorová eurotarifa, na základe 
sekundovej tarifikácie.“

(6) V článku 14 sa dopĺňa tento odsek 1a:

„1a. Keď je využívanie regulovaných 
maloobchodných roamingových služieb za 
uplatniteľné sadzby domácich služieb 
obmedzené na základe odvolania sa na 
kritérium primeraného používania v 
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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.“

(7) V článku 15 sa dopĺňa tento odsek 2a:

„2a. Keď je využívanie regulovaných 
maloobchodných roamingových služieb za 
uplatniteľné sadzby domácich služieb 
obmedzené na základe odvolania sa na 
kritérium primeraného používania v 
súlade s článkom 4a ods. 2, poskytovatelia 
roamingu upozorňujú roamingových 
zákazníkov, keď využívanie dátových 
roamingových služieb dosiahne hranicu 
primeraného využívania a súčasne 
poskytujú roamingovým zákazníkom 
základné personalizované cenové 
informácie o roamingových poplatkoch 
súvisiacich s dátovým roamingom mimo 
sadzby domácich služieb alebo balíka v 
súlade s odsekom 2 tohto článku. Odsek 3 
tohto článku sa vzťahuje na dátové 
roamingové služby využívané mimo 
sadzby domácich služieb alebo balíkov 
uvedených v článku 4a ods. 2.“

(8) Článok 19 sa mení takto:

(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 
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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.“

(b) Odsek 2 sa mení takto:

(i) prvá veta nahrádza takto:

„Ak zo správy vyplýva, že tarifné 
možnosti, pri ktorých sa sadzba domácich 
služieb vzťahuje ako na domáce, tak na 
regulované roamingové služby, 
neposkytuje vo všetkých maloobchodných 
balíkoch na primerané využívanie 
minimálne jeden poskytovateľ roamingu v 
každom členskom štáte, alebo že ponuky 
alternatívnych poskytovateľov roamingu 
nemali za následok ľahšiu dostupnosť v
podstate rovnocenných maloobchodných 
roamingových taríf pre spotrebiteľov na 
celom území Únie, Komisia do toho istého 
dátumu predloží Európskemu parlamentu 
a Rade primerané návrhy s cieľom 
situáciu riešiť a zabezpečiť, aby na 
vnútornom trhu nebol rozdiel medzi 
domácimi a roamingovými tarifami.“

(ii) písmeno d) sa nahrádza takto:

„(d) zmeniť dobu trvania alebo znížiť 
úroveň maximálnych veľkoobchodných 
poplatkov stanovených v článkoch 7, 9 a 
12 s cieľom posilniť schopnosť všetkých 
poskytovateľov roamingu sprístupňovať 
vo svojich maloobchodných balíkoch na 
primerané využívanie tarifné možnosti, pri 
ktorých sa sadzba domácich služieb 
vzťahuje ako na domáce, tak na 
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regulované roamingové služby, ako keby 
sa tieto regulované roamingové služby 
využívali v domácej sieti.“

Odôvodnenie

Zmena nariadenia (EÚ) č. 531/2012 by v tomto okamihu výrazne zhoršila plánovaciu 
a právnu istotu poskytovateľov. V každom prípade treba počkať na zhodnotenie fungovania 
tohto nariadenia Komisiou, ako sa uvádza v článku 19 tohto nariadenia. Návrh nariadenia
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