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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh uľahčuje poskytovanie cezhraničných komunikačných služieb tým, že umožňuje 
poskytovateľom ponuku služieb na celom území Únie na základe jednotného povolenia EÚ, 
a tým minimalizuje administratívne prekážky. 

Spravodajca víta návrh Komisie, ktorého zámerom je uľahčiť harmonizáciu práv konečných 
používateľov (vo vzťahu k otvorenému internetu), ako aj jej snahu o harmonizáciu 
uverejňovania informácií o ponúkaných elektronických komunikačných službách 
poskytovateľmi a zahrnutie týchto informácií do zmlúv, ako aj informácií o spôsoboch zmeny 
operátora a o poplatkoch účtovaných za roamingové služby. 

Kľúčovou súčasťou budovania dôvery spotrebiteľov v elektronické komunikácie EÚ, a teda aj 
ich úspešnosti, je podľa názoru spravodajcu dodržiavanie práv na dôvernosť komunikácií, 
ochranu súkromia a osobných údajov. Koncoví používatelia musia mať istotu, že tieto práva 
sú rešpektované vždy, keď využívajú elektronické komunikačné služby a siete, a že 
akýkoľvek zásah do týchto práv je primeraný a potrebný na dosiahnutie jasne uvedeného 
legitímneho účelu. 

Toto stanovisko sa preto zameriava na tie aspekty návrhu, ktoré pravdepodobne ovplyvnia 
práva na súkromie a ochranu osobných údajov, ako aj na dôvernosť komunikácií. 

Spravodajca víta zahrnutie zásady „neutrality sietí“ do právnych predpisov, a preto 
zdôrazňuje, že akékoľvek opatrenia, ktorým tento návrh otvorí cestu a ktoré zasahujú do 
ochrany údajov koncových používateľov a do práva na súkromie, by mali podliehať 
obmedzeniam transparentnosti, striktnej primeranosti a potreby.

Navrhované zmeny majú za cieľ zaručiť dôvernosť komunikácií, súkromia a ochranu 
osobných údajov s cieľom budovať dôveru spotrebiteľov.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, 
výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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.
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elektronických komunikácií.

Pozmeňujúci návrh 2

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 
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.

(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. Kľúčovým hnacím 
motorom bezprecedentnej inovačnej 
a hospodárskej činnosti v digitálnom veku 
je skutočnosť, že sa s celou internetovou 
prevádzkou zaobchádza rovnako, bez 
diskriminácie, obmedzovania alebo 
zasahovania, bez ohľadu na odosielateľa, 
príjemcu, typ, obsah, zariadenie, službu 
alebo aplikáciu v súlade so zásadou 
neutrality siete. 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. 
Táto možnosť sa najlepšie zabezpečí 
vtedy, ak poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti používajú všetky 
druhy prevádzky rovnako. 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 pre 
zakotvenie zásady neutrality siete v práve
na úrovni Únie, aby sa zachoval otvorený 
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internet a aby nedochádzalo k fragmentácii 
jednotného trhu v dôsledku opatrení 
jednotlivých členských štátov. Napokon, 
ako sa uvádza v uznesení Európskeho 
parlamentu 2011/2866 zo 17. novembra 
2011 o otvorenom internete a neutralite 
siete v Európe, otvorený charakter 
internetu „je kľúčovou hybnou silou 
hospodárskej súťaže, hospodárskeho 
rastu, sociálneho rozvoja a inovácií, ktoré 
viedli k obrovskému vývoju v oblasti 
online aplikácií, obsahu a služieb, a teda 
aj k rastu ponuky a dopytu po obsahu 
a službách; vďaka tejto otvorenosti je 
internet dôležitým motorom voľného 
šírenia znalostí, myšlienok a informácií, 
a to aj v krajinách, v ktorých je prístup 
k nezávislým médiám obmedzený“;

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(46) Sloboda koncových používateľov 
získať prístup k informáciám a zákonnému 
obsahu a šíriť ich, prevádzkovať aplikácie 
a vyžívať služby podľa vlastného výberu 
podlieha dodržiavaniu právnych predpisov 
Únie a zodpovedajúcich vnútroštátnych 
právnych predpisov. V tomto nariadení sa 
vymedzujú limity pre akékoľvek 
obmedzenia tejto slobody poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti, ale 
nedotýka sa ostatných právnych predpisov 
Únie vrátane pravidiel, ktorými sa riadia 
autorské práva, ani smernice 2000/31/ES 
o elektronickom obchode a článku 13 
smernice 95/46/ES a článku 15 smernice 
2002/58/ES, v ktorej sa vymedzujú limity 
pre opatrenia na riadenie prevádzky 
z hľadiska ochrany a súkromia.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(47) V rámci otvoreného internetu by 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti nemali blokovať, spomaľovať, 
znehodnocovať alebo diskriminovať 
konkrétne druhy obsahu, aplikácie alebo 
služby alebo ich špecifické triedy, s 
výnimkou obmedzeného počtu technicky 
primeraných a jasne definovaných 
opatrení týkajúcich sa riadenia prevádzky, 
ktoré nie sú komerčne motivované. Takéto 
opatrenia musia byť transparentné, 
nevyhnutné, primerané a nediskriminačné. 
Zmierňovanie účinkov preťaženia siete by 
sa malo považovať za primerané, pokiaľ je 
preťaženie siete iba dočasnou alebo 
výnimočnou záležitosťou.

Pozmeňujúci návrh 5

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 

(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 by možnosť rokovať o 
takýchto flexibilných úrovniach kvality 
služieb s poskytovateľmi elektronických 
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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 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.

komunikácií verejnosti mohla slúžiť na to, 
aby mohli podporovať špecializované 
služby, a očakáva sa, že bude zohrávať 
úlohu v rozvoji nových služieb, akými sú 
napríklad komunikácie medzi strojmi 
(tzv. M2M, machine-to-machine 
communication). Zároveň by takéto 
opatrenia mali poskytovateľom 
elektronických komunikácií verejnosti 
umožňovať lepšiu vyváženosť prevádzky a
predchádzanie preťaženiu sietí. Nemali by 
však narúšať rozvoj  internetu ani zásadu 
neutrality siete. 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 vymedzené úrovne kvalitatívnych 
charakteristík sú technicky nevyhnutné 
pre funkčnosť služby a tieto zmluvy 
nebudú mať za následok zhoršenie kvality 
služieb prístupu na internet.

Pozmeňujúci návrh 6

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 

(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 
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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 
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.

regulačné orgány by mali zaviesť jasné a 
komplexné oznamovacie a nápravné 
mechanizmy pre koncových používateľov 
vystavených diskriminácii, obmedzovaniu 
alebo zásahom do online 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 
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 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58a) Spracovanie osobných údajov 
uvedené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 
opatrenia týkajúce sa jednotného 
európskeho trhu s elektronickými 
komunikáciami a na dosiahnutie 
prepojeného kontinentu, by malo byť 
v súlade so smernicou 95/46 Európskeho 
parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o 
ochrane jednotlivcov so zreteľom na 
spracovanie osobných údajov inštitúciami 
a orgánmi spoločenstva a o voľnom 
pohybe takýchto údajov1a, ktorá upravuje 
spracovanie osobných údajov vykonávané 
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v členských štátoch v súlade s týmto 
nariadením a pod dohľadom príslušných 
orgánov členských štátov, najmä 
nezávislých verejných orgánov určených 
členskými štátmi, ako aj smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES, týkajúcu sa spracovávania 
osobných údajov a ochrany súkromia 
v sektore elektronických komunikácií1b.

________________

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov 
(Ú. v. ES, L 281, 23.11.1995, s. 31).
1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 o 
spracovaní osobných údajov a ochrane 
súkromia v odvetví elektronických 
komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, 
s. 37).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58b) Spracúvanie osobných údajov 
uvedené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 
opatrenia týkajúce sa jednotného 
európskeho trhu s elektronickými 
komunikáciami a na dosiahnutie 
prepojeného kontinentu, by malo byť v 
súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 
Európskeho parlamentu a Rady z 18. 
decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so 
zreteľom na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o 
voľnom pohybe takýchto údajov1a.

__________________
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1a Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 9Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(80a) V tomto nariadení sa rešpektujú 
zásady a ustanovenia právnych predpisov 
EÚ o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zabezpečiť, aby celá internetová 
prevádzka bola založená na rovnosti bez 
diskriminácie, obmedzenia alebo rušenia, 
nezávisle od odosielateľa, príjemcu, typu, 
obsahu, zariadenia, služby alebo 
aplikácie,

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Týmto nariadením nie je dotknutá 
smernica 95/46/ES ani iné existujúce 
právne predpisy Únie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 2 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a. „neutralita siete“ je zásada, podľa 
ktorej je celá internetová prevádzka 
založená na rovnosti bez diskriminácie, 
obmedzenia alebo rušenia, nezávisle od 
odosielateľa, príjemcu, typu, obsahu, 
zariadenia, služby alebo aplikácie;

Pozmeňujúci návrh 14

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 

15. „špecializovaná služba“ je elektronická 
komunikačná služba, ktorá sa prevádzkuje 
v rámci uzavretých sietí elektronickej 
komunikácie využívajúcich internetový 
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obsahu, aplikáciám či službám alebo ich 
kombinácii, a ktorej technické vlastnosti 
sú medzi koncovými bodmi kontrolované, 
alebo ktorá poskytuje možnosť odosielať 
údaje určitému počtu účastníkov alebo 
koncových bodov alebo ich od nich 
prijímať, a s ktorou sa neobchoduje ani 
sa vo veľkej miere nepoužíva ako náhrada 
za službu prístupu k internetu;

protokol založených na kontrole prístupu 
špecializovaná služba sa neuvádza na trh 
ani sa nepoužíva ako náhrada za službu 
prístupu k internetu, ani nie je funkčne 
totožná so službami dostupnými 
prostredníctvom verejného prístupu k 
internetu;

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Národný regulačný orgán domovského 
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.

5. Národný regulačný orgán domovského 
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. Nezávisle od 
formátu registra (elektronického alebo 
tlačeného), ktorý si úrad BEREC zvolí, by 
mal tento úrad pri údržbe registru 
uplatňovať primerané bezpečnostné 
opatrenia v súlade s článkom 22 
nariadenia (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. BEREC by mal navyše v súlade 
s článkom 12 nariadenia (ES) č. 45/2001 
podať poskytovateľom komunikácií 
informácie, ktoré možno šíriť 
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prostredníctvom regulačného orgánu 
domovského členského štátu 
poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v plnej miere dodržiava pravidlá 
týkajúce sa ochrany osobných údajov, 
súkromia, bezpečnosti a integrity sietí a 
transparentnosti v súlade s právnymi 
predpismi Únie,

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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vymenované v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pod podmienkou, že zmluvy náležite 
zohľadnia zásadu neutrality siete a 
nebudú diskriminovať na základe obsahu, 
aplikácie alebo služby či špecifických 
kategórií, budú mať koncoví používatelia, 
ktorí dobrovoľne a explicitne udelia svoj 
informovaný súhlas, právo uzatvárať 
zmluvy, ktoré rozlišujú medzi rôznymi 
objemami dát a rýchlosťami.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Koncoví používatelia majú takisto právo 
uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií a 
služieb týkajúce sa poskytovania 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby. Ak sa takéto dohody 
uzatvárajú s poskytovateľom služieb 
prístupu na internet, poskytovateľ 
zabezpečí, aby lepšia kvalita služieb 
nebola na úkor výkonnosti, cenovej 
dostupnosti alebo kvality služieb 
pripojenia na internet, v súlade so 
zásadou neutrality siete.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
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Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

S cieľom umožniť poskytovanie 
špecializovaných služieb koncovým 
používateľom, poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
môžu medzi sebou uzatvárať 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. Ak sa 
kapacita siete delí medzi služby prístupu 
na internet a špecializované služby, 
poskytovateľ týchto služieb uverejní jasné 
a jednoznačné kritériá, na základe 
ktorých sa kapacita siete delí.

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V súlade so zásadou neutrality siete 
nesmú poskytovatelia služieb prístupu na 
internet obmedzovať práva stanovené v 
odseku 1 blokovaním, spomaľovaním, 
znehodnocovaním, zmenou alebo 
diskrimináciou, pokiaľ ide o špecifický 
obsah, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou určitých 
výnimočných prípadov, keď je nevyhnutne
potrebné uplatniť primerané opatrenia 
týkajúce sa riadenia prevádzky. Primerané 
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky 
musia podliehať jasným, zrozumiteľným 
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transparentné, nediskriminačné, primerané 
a nevyhnutné na:

a prístupným nápravným mechanizmom 
a byť transparentné, nediskriminačné, 
jednoznačne primerané a nevyhnutné na:

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) poskytovanie jasných a konkrétnych 
informácií o technikách kontroly 
komunikácií, ktoré sú povolené;

Odôvodnenie

V článku 23 ods. 5 návrhu sa ustanovujú „primerané opatrenia týkajúce sa prevádzky“, 
v rámci ktorých by poskytovatelia internetu mohli diskriminovať, znehodnocovať, spomaľovať 
alebo blokovať prevádzku, ale neposkytujú sa informácie o metódach kontroly komunikácie, 
z ktorých tieto opatrenia vychádzajú. V záujme poskytnutia istoty pre koncových používateľov 
o dosahu opatrení na riadenie prevádzky na ochranu údajov a súkromia by mal článok 23 
ods. 5 poskytnúť jasné informácie o metódach kontroly komunikácie.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete 
európskeho poskytovateľa elektronických 
komunikácií, služieb poskytovaných 
prostredníctvom tejto siete a koncových 
zariadení koncových používateľov,

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) predchádzanie prenášaniu 
nevyžiadaných komunikácií na účely 
priameho marketingu používateľom, ktorí 
dobrovoľne dali predchádzajúci výslovný a 
informovaný súhlas na takéto 
obmedzujúce opatrenia, Takýto súhlas by 
mal byť informovaný, konkrétny 
a jednoznačný, ako aj dobrovoľný.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) zmiernenie účinkov dočasnej a
výnimočnej preťaženosti siete, v prvom 
rade prostredníctvom opatrení nezávislých 
od aplikácie, pod podmienkou, že so 
všetkými druhmi prevádzky sa zaobchádza 
rovnakým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Primerané riadenie prevádzky je spojené 
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú 
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov 
stanovených v tomto odseku. Z tohto 
dôvodu musia byť všetky postupy kontroly 
alebo analýzy údajov v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane súkromia a právnymi 
predpismi Únie o ochrane údajov. Za 
normálnych okolností by sa v rámci 
takýchto postupov mali skúmať iba 
informácie uvedené v hlavičke. 
Spracúvanie obsahu komunikácie na tieto 
účely nie je povolené. V žiadnom prípade 
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sa nesmú spracúvať citlivé údaje 
vymedzené v článku 8 ods. 1 smernice 
95/46/ES.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Národné regulačné orgány zabezpečujú 
a úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody 
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, súlad 
s článkom 23 ods. 5 a s článkom 2 ods. 15
a neustálu dostupnosť nediskriminačných 
služieb prístupu na internet v súlade so 
zásadou neutrality siete a na úrovniach 
kvality, ktoré zodpovedajú pokrokom 
v technológii a nie sú zhoršené pod 
vplyvom poskytovania špecializovaných 
služieb. V spolupráci s inými príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi na 
ochranu údajov zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť a inovácie. Národné regulačné 
orgány podávajú každoročne správu 
Komisii, orgánu BEREC a verejnosti
o svojom sledovaní a zisteniach. Toto 
monitorovanie spĺňa zásadu dôvernosti 
komunikácií a nezahŕňa spracúvanie 
osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)
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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 34

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia môže po porade s orgánom 
BEREC a inými zainteresovanými 
subjektmi 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.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti s výnimkou ponúk, 
ktoré boli dojednané individuálne, 
uverejňujú jasným, zrozumiteľným 
a ľahko prístupným spôsobom
transparentné, porovnateľné, adekvátne a 
aktuálne informácie týkajúce sa:
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Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) jasné a adekvátne informácie o 
postupoch kontroly komunikácie 
používaných v rámci opatrení riadenia 
prevádzky, zavedených na účely uvedené v 
článku 23 ods. 5 a ich vplyve na právo 
používateľov na ochranu súkromia a 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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, 

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, 
spracovanie osobných údajov 
obsiahnutých v takomto zozname je 
v súlade s ustanoveniami článku 12 
smernice 2002/58/ES.

Odôvodnenie

V článku 12 smernice 2002/58/ES sa ustanovuje, že účastníci by mali byť informovaní 
o účeloch predmetného zoznamu, ako aj o akýchkoľvek ďalších možnostiach využitia ich 
osobných údajov na základe vyhľadávacích funkcií dostupných v danom zozname.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) informácie o opatreniach uvedených 
v článku 26 ods. 1 písm. j) a ich možný 
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účinok na práva koncových používateľov 
na súkromie a ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom bezplatnú 
možnosť dostávať podrobne rozpísané 
faktúry, pokiaľ sa náležite dodržiava 
právo volajúcich používateľov a volaných 
účastníkov na súkromie.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Vkladá sa tento článok:

Článok 6a

Zrušenie maloobchodných roamingových 
poplatkov

S účinnosťou od 1. júla 2015 
poskytovatelia roamingu neúčtujú 
roamingovým zákazníkom za uskutočnené 
alebo prijaté regulované roamingové 
volanie, odoslanú regulovanú 
roamingovú správu SMS, odoslanú 
roamingovú správu MMS alebo za využité 
regulované dátové roamingové služby 
žiadny príplatok v porovnaní s poplatkami 
za služby mobilnej komunikácie na 
vnútroštátnej úrovni, ani žiadny 
všeobecný poplatok za využívanie 
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koncového zariadenia alebo služby v 
zahraničí.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa rušia roamingové príplatky v súlade s uznesením 
Európskeho parlamentu z 12. septembra 2013 s názvom Digitálna agenda pre rast, mobilitu 
a zamestnanosť: čas zaradiť vyššiu rýchlosť, v ktorom Európsky parlament vyzýva k zrušeniu 
roamingu do roku 2015. Začlenením MMS správ do tohto ustanovenia riešime objavujúci sa 
problém s neočakávane vysokými účtami (zákazník si často myslí, že poslal SMS správu, ale 
v skutočnosti to bola MMS správa, na ktoré sa uplatňujú iné poplatky). Keďže sa v tomto 
článku veľmi konkrétne uvádzajú jednotlivé druhy ponúkaných služieb, včlenením znenia 
„alebo žiadny všeobecný poplatok umožňujúci využívanie koncového zariadenia alebo služby 
v zahraničí“ sa usilujeme zabrániť zavedeniu všeobecnejších poplatkov, napríklad za 
„umožnenie používania telefónu v zahraničí“ (niektorí operátori od spotrebiteľov vyžadujú, 
aby ich kontaktovali predtým, ako im aktivujú roaming v mobilnom telefóne).

Pozmeňujúci návrh 41

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

Platný text Pozmeňujúci návrh

4b. V článku 7 sa odsek 1 a odsek 2 
nahrádzajú takto:

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

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

2. Priemerný veľkoobchodný poplatok 
uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na 
akúkoľvek dvojicu prevádzkovateľov a 
vypočíta sa za obdobie 12 mesiacov alebo 
akékoľvek kratšie obdobie, ktoré zostáva 
do skončenia uplatňovania maximálneho 
priemerného veľkoobchodného poplatku, 

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

veľkoobchodného poplatku, ako je 
ustanovené v tomto odseku, alebo do 30. 
júna 2022. Maximálny priemerný 
veľkoobchodný poplatok od 1. júla 2013 
nepresiahne 0,10 EUR a od 1. júla 2014 sa 
zníži na 0,03 EUR, od 1. júla 2015 na 
0,02 EUR a od 1. júla 2016 na 
0,01 EUR.“

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

MINIMÁLNE PARAMETRE PRE 
EURÓPSKE PRODUKTY 
PREPOJITEĽNOSTI SO ZKS

vypúšťa sa
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Prvky siete a súvisiace informácie

– Opis produktu prepojiteľnosti, ktorý sa 
má poskytovať na pevnej sieti vrátane 
technických charakteristík a prijatia 
akýchkoľvek príslušných noriem.

Funkcie siete:

– zmluva o prepojiteľnosti, 
prostredníctvom ktorej sa zaisťuje kvalita 
služby medzi koncovými bodmi, založená 
na spoločných špecifikovaných 
parametroch, ktoré umožňujú 
poskytovanie minimálne týchto skupín 
služieb:

– hlasové hovory a videohovory,

– vysielanie audiovizuálneho obsahu a

– kritické dátové aplikácie.
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