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Pozmeňujúci návrh 9
Constanze Angela Krehl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) S cieľom dosiahnuť jednotný 
európsky trh elektronických komunikácií 
a posilňovať územnú a sociálnu 
súdržnosť je teda nutné, aby sa investičná 
priorita (2)a uvedená v článku 5 
nariadenia (EÚ) č ... / 2013 Európskeho 
parlamentu a Rady o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, so zreteľom na 
osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa 
„Investície pre rast a zamestnanosť“, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1080/2006, vykonávala s cieľom 
rozšírenia širokopásmových a 
vysokorýchlostných sietí ako aj podpory 
zavádzania novo vznikajúcich technológií 
a sietí v digitálnej ekonomike. Je tiež 
nutné, aby boli vo všetkých európskych 
regiónoch umožnené investície do týchto 
oblastí, ako je stanovené aj v článku 4 
toho istého nariadenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 10
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Investície do infraštruktúry novej 
generácie, ktorá je nevyhnutná pre to, aby 
Európania mohli využívať nové 
inovatívne služby, sa nesmú obmedzovať 
na ústredné alebo husto osídlené oblasti, 
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kde majú rýchlu návratnosť. Je nutné ju 
súbežne rozširovať aj do okrajových, 
najvzdialenejších, menej osídlených
a menej rozvinutých regiónov, aby sa ešte 
viac nezhoršili obmedzenia ich rozvoja.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

prevodu, prenájmu alebo spoločného 
využívania časti alebo celého frekvenčného 
spektra, na ktoré sa takéto individuálne 
právo na využívanie zdrojov vzťahuje.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Rovnako by sa malo zaistiť lepšie 
zabezpečenie údajov koncových 
používateľov, ktorí používajú prístupové 
body v rádiových miestnych počítačových 
sieťach (RLAN), aby sa zlepšila dôvera 
spotrebiteľov a aby sa tak mohla rozšíriť
bezdrôtová širokopásmová infraštruktúra.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(30) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
v prípade pásiem harmonizovaných na 
úrovni Únie pre bezdrôtové 
širokopásmové komunikácie 
nedochádzalo pre problémy 
s koordináciou k neprimeranému 
zdržaniu pri dodržiavaní 
harmonizovaných harmonogramov 
a termínov prideľovania spektra; najmä 
spravovanie rádiového frekvenčného 
spektra na vnútroštátnej úrovni by nemalo 
brániť iným členským štátom vo 
využívaní rádiového frekvenčného spektra, 
na ktoré majú nárok, alebo v plnení ich 
povinností v súvislosti s takýmito 
pásmami. Vychádzajúc zo súčasných 
činností skupiny pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra je potrebné zaviesť 
koordinačný mechanizmus na 
zabezpečenie toho, aby mal každý členský 
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štát rovnocenný prístup k rádiovému 
frekvenčnému spektru a aby výsledky 
koordinácie boli konzistentné 
a vynútiteľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Dobudovanie jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami si 
vyžaduje aj odstránenie prekážok pre 
koncových používateľov pri prístupe 
k elektronickým komunikačným službám 
v celej Únii. Verejné orgány by preto 
nemali vytvárať ani udržiavať prekážky pri 
cezhraničnom nákupe takýchto služieb. 
Poskytovatelia elektronických komunikácií 
pre verejnosť by nemali odmietnuť alebo 
obmedziť prístup koncových používateľov 
alebo ich diskriminovať na základe ich 
štátnej príslušnosti alebo členského štátu 
bydliska. Diferenciácia by však mala byť 
možná na základe objektívne 
odôvodnených rozdielov v nákladoch, 
rizikách a trhových podmienkach, akými 
sú rozdiely v dopyte a cenová politika 
konkurentov.

(43) Dobudovanie jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami si 
vyžaduje aj odstránenie prekážok pre 
koncových používateľov pri prístupe 
k elektronickým komunikačným službám 
v celej Únii. Verejné orgány preto nesmú
vytvárať ani udržiavať prekážky pri 
cezhraničnom nákupe takýchto služieb. 
Poskytovatelia elektronických komunikácií 
pre verejnosť nesmú odmietnuť alebo 
obmedziť prístup koncových používateľov 
alebo ich diskriminovať na základe ich 
štátnej príslušnosti alebo členského štátu 
bydliska. Diferenciácia by však mala byť 
možná na základe objektívne 
odôvodnených rozdielov v nákladoch, 
rizikách a trhových podmienkach, akými 
sú rozdiely v dopyte a cenová politika 
konkurentov. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44 a) Odľahlosť, ostrovný charakter, 
malá hustota obyvateľstva, nízky dopyt zo 
strany spotrebiteľov a existencia 
vnútroštátnych roamingových zón, ktoré 
sú typické pre niektoré európske regióny, 
najmä pre tie najvzdialenejšie, nemožno 
považovať za objektívne kritériá, na 
základe ktorých by boli poskytovatelia 
elektronických komunikácií v pevných 
alebo mobilných sieťach oprávnení 
uplatňovať vyššie tarify.

Or. fr

Odôvodnenie

Európsky trh s elektronickými komunikáciami, ktorého zavedenie je predmetom tohto 
nariadenia, musí umožniť všetkým spotrebiteľom v Európskej únii, aby využívali rovnaké 
tarify a aby mali nediskriminačný prístup k elektronickým komunikačným službám. Odľahlosť, 
ostrovný charakter, malá hustota obyvateľstva, nízky dopyt zo strany spotrebiteľov 
a existencia vnútroštátnych roamingových zón preto nesmú mať za následok uplatňovanie 
vyšších taríf.

Pozmeňujúci návrh 17
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

slobodne uzatvárať s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 
alebo služieb zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby. Poskytovanie takýchto 
špecializovaných služieb by nemalo mať 
za následok zhoršenie všeobecnej kvality 
prístupu na internet. Navyše, opatrenia na 
riadenie prevádzky by nemali byť 
uplatňované takým spôsobom, aby 
diskriminovali špecializované služby 
konkurujúce tým, ktoré ponúka 
poskytovateľ prístupu na internet priamo 
alebo v partnerstve s inými podnikmi, 
okrem prípadov, ak je to objektívne 
odôvodnené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 19
Younous Omarjee

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) členské štáty a verejné orgány 
zabezpečujú nediskrimináciu pri 
uplatňovaní taríf, používaní verejných
elektronických komunikačných sietí, ako 
aj pri prístupe obyvateľov k elektronickým 
komunikačným službám na celom 
európskom území.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Younous Omarjee

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;

c) uprednostňovať investície do nových 
a pokročilých vysokokapacitných 
infraštruktúr, ktoré pokryjú celú Úniu 
a ktoré budú schopné uspokojiť vyvíjajúci 
sa dopyt koncových používateľov, a to 
najmä v menej osídlených, okrajových 
a najvzdialenejších regiónoch, a inovácie 
týchto infraštruktúr;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Lambert van Nistelrooij
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté ich záväzky 
podľa príslušných medzinárodných dohôd 
vrátane Rádiokomunikačného poriadku 
ITU príslušné vnútroštátne orgány 
zabezpečia, aby bolo využívanie rádiového 
frekvenčného spektra na ich území 
organizované, a najmä prijmú všetky 
opatrenia potrebné na pridelenie alebo
priradenie rádiového frekvenčného spektra, 
aby sa ktorémukoľvek inému členskému 
štátu nezabránilo umožniť využívanie 
konkrétneho harmonizovaného pásma na 
svojom území v súlade s právnymi 
predpismi Únie.

1. Bez toho, aby boli dotknuté ich záväzky 
podľa príslušných medzinárodných dohôd 
vrátane Rádiokomunikačného poriadku 
ITU príslušné vnútroštátne orgány 
zabezpečia, najmä s cieľom zaistiť
vykonávanie článku 12, aby bolo 
využívanie rádiového frekvenčného spektra 
na ich území organizované, a najmä prijmú 
všetky opatrenia potrebné na pridelenie 
alebo priradenie rádiového frekvenčného 
spektra, aby sa ktorémukoľvek inému 
členskému štátu nezabránilo umožniť 
využívanie konkrétneho harmonizovaného 
pásma pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie na svojom území v súlade 
s právnymi predpismi Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ktorýkoľvek dotknutý členský štát môže 
vyzvať skupinu pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra, aby mu poskytla 
svoju podporu a pomohla jemu 
a akémukoľvek inému členskému štátu 
dosahovať súlad s týmto článkom.

Ktorýkoľvek dotknutý členský štát môže 
vyzvať skupinu pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra, aby mu poskytla 
svoju podporu a pomohla jemu 
a akémukoľvek inému členskému štátu 
dosahovať súlad s odsekmi 1 a 2 tohto 
článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Lambert van Nistelrooij

Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a
Do 31. decembra 2014 Orgán európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC) prijme jednotnú hodnotu pre 
všetky prepojovacie poplatky v pevných 
a mobilných telefónnych sieťach
vypočítanú v súlade s odporúčaním 
Komisie C(2009)3359 v konečnom znení 
zo 7. mája 2009 o regulačnom 
zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami 
v pevných a mobilných telefónnych 
sieťach v EÚ.

Do 30. júna 2015 všetky národné 
regulačné orgány (NRO) zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia, ktorých tieto orgány na 
základe analýzy trhu vykonanej v súlade 
so smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 20091
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určia ako tých, ktorí majú významný 
trhový podiel na trhoch 
s veľkoobchodným prepojovaním 
hlasových volaní v jednotlivých verejných 
telefónnych sieťach, platili prepojovacie 
poplatky stanovené orgánom BEREC 
v tomto odseku.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Jens Nilsson

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie špecializovaných služieb 
v žiadnom prípade nemá za následok 
nižšiu kvalitu prístupu na internet, a to 
najmä v najvzdialenejších a severných 
riedko osídlených oblastiach, v ktorých sú 
prístup na internet a jeho kvalita často 
obmedzené.

Or. en

Odôvodnenie

Trhové sily často nedokážu zabezpečiť prístup na vysokokapacitný internet v odľahlých 
a riedko osídlených oblastiach. Prístup na internet je v týchto oblastiach mimoriadne dôležitý 
vzhľadom na potrebu prepájania veľkých geografických vzdialeností. Prístup na 
vysokokapacitný internet je nesmierne dôležitý práve v najsevernejších regiónoch, v ktorých 
sa vďaka cestovnému ruchu počet obyvateľov v určitých obdobiach roka dvadsaťnásobne 
zvyšuje.


