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Označenie postupov
*
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Konzultácia
Súhlas
Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)
Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu
Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch
Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou
kurzívou v pravom stĺpci.
Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť,
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.
Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe
konsolidovaného textu
Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa
prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia
týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na
dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES,
2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))
(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
Európsky parlament,
– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0627),
– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0267/2013),
– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,
– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre
kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0190/2014),
1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;
2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh
alebo ho nahradiť iným textom;
3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným
parlamentom.
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov 1
Text predložený Komisiou
Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa
jednotného európskeho trhu
s elektronickými komunikáciami a na
dosiahnutie prepojeného kontinentu
a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES,

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

(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
a rozhodnutie 243/2012/EÚ.

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(1) Európa musí využiť všetky zdroje rastu
na prekonanie krízy, vytvorenie
pracovných miest a obnovenie svojej
konkurencieschopnosti. Obnova rastu
a vytvárania pracovných miest v Únii je
cieľom stratégie Európa 2020. Okrem toho
sa digitálna sféra stala súčasťou
verejného priestoru, v ktorom sa
zavádzajú nové formy cezhraničného
obchodu a podnikateľské príležitosti pre
európske spoločnosti v globálnom
digitálnom hospodárstve sa vytvárajú
spoločne s inovatívnym rozvojom trhu a
sociálnou a kultúrnou interakciou.
Európska rada na svojom jarnom zasadnutí
v roku 2013 zdôraznila význam jednotného
digitálneho trhu pre rast a vyzvala na
predloženie konkrétnych opatrení s cieľom
čo najskôr vytvoriť jednotný trh v oblasti
informačných a komunikačných
technológií. V súlade s cieľmi stratégie
Európa 2020 a s touto výzvou je účelom
tohto nariadenia prispieť k vytvoreniu
jednotného trhu s elektronickými
komunikáciami prostredníctvom doplnenia
a prispôsobenia existujúceho regulačného
rámca Únie pre elektronické komunikácie
v určitých otázkach, a vymedzením
celkového obsahu, cieľa a časovania
ďalšej revízie tohto rámca.

Odôvodnenie
V súlade s transatlantickým dialógom (TLD), neoficiálnym dokumentom „Kybernetická
bezpečnosť a otázky súvisiace s internetom - vytvorenie rámca pre transatlantickú politiku“.
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Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V Digitálnej agende pre Európu, jednej
z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020,
sa už informačným a komunikačným
technológiám a prepojiteľnosti sietí
priznala úloha nevyhnutného základu pre
rozvoj nášho hospodárstva a spoločnosti.
Aby Európa mohla využívať výhody
digitálnej transformácie, Únia potrebuje
dynamický jednotný trh s elektronickými
komunikáciami pre všetky odvetvia v celej
Európe. Takýto skutočne jednotný trh
s komunikáciami bude základným
kameňom inovatívneho a „inteligentného“
digitálneho hospodárstva a základom
jednotného digitálneho trhu, v rámci
ktorého môžu online služby voľne
prekračovať hranice.

(2) V Digitálnej agende pre Európu, jednej
z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020,
sa už informačným a komunikačným
technológiám a prepojiteľnosti sietí
priznala úloha nevyhnutného základu pre
rozvoj nášho hospodárstva a spoločnosti.
Aby Európa mohla využívať výhody
digitálnej transformácie, Únia potrebuje
dynamický jednotný trh s elektronickými
komunikáciami pre všetky odvetvia v celej
Európe. Takýto skutočne jednotný trh
s komunikáciami bude základným
kameňom inovatívneho a „inteligentného“
digitálneho hospodárstva a základom
jednotného digitálneho trhu, v rámci
ktorého môžu online služby voľne
prekračovať hranice na základe
spoločného, otvoreného,
štandardizovaného a interoperabilného
rámca.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom
trhu s elektronickými komunikáciami by
mala byť zabezpečená sloboda poskytovať
elektronické komunikačné siete a služby
všetkým zákazníkom v Únii a právo
každého koncového používateľa vybrať si
najlepšiu ponuku dostupnú na trhu, pričom
táto sloboda a toto právo by nemali byť
obmedzované fragmentáciou trhu podľa
vnútroštátnych hraníc. Súčasný regulačný
rámec v oblasti elektronických
komunikácií túto fragmentáciu úplne

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

nerieši v dôsledku iných príčin a
uplatňuje sa v ňom odlišné vnútroštátne
vykonávanie režimu udeľovania
všeobecného povolenia, odlišné
vnútroštátne schémy prideľovania
frekvenčného spektra a rôzne súbory
sektorovo špecifických spotrebiteľských
pravidiel. Napríklad, zatiaľ čo smernica
o povolení obmedzuje typ informácií,
ktoré môžu byť vyžadované, 12 členských
štátov požaduje ďalšie podrobnosti, ako je
kategorizácia zamýšľaných typov aktivít,
geografický rozsah činnosti, cieľový trh,
štruktúra spoločnosti vrátane mien
akcionárov a spoločníkov akcionárov,
certifikáciu obchodnej komory a výpisy z
registrov trestov zástupcu podniku. Ďalšie
požiadavky ako tieto zdôrazňujú význam
pevnej politiky Komisie pokiaľ ide
o postupy v prípadoch porušovania.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(4) Skutočne jednotný trh s elektronickými
komunikáciami by mal posilniť
hospodársku súťaž, koordináciu,
investície, inovácie a viac kapacity
v oblasti nových a pokročilých sietí
a služieb prostredníctvom podpory
integrácie trhu a ponúk cezhraničných
služieb, a mal by minimalizovať zbytočné
regulačné zaťaženie podnikov. Tak by mal
pomôcť dosiahnuť a dokonca prekonať
ambiciózne ciele v oblasti
vysokorýchlostného širokopásmového
prístupu stanovené v Digitálnej agende pre
Európu a uľahčiť vznik služieb a
aplikácií, ktoré sú schopné využívať
otvorené údaje a formáty
interoperabilným, štandardizovaným a
bezpečným spôsobom, čo zaisťuje, že
budú v celej Únii k dispozícii na rovnakej
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funkčnej a nefunkčnej úrovni. Rastúca
dostupnosť digitálnych infraštruktúr
a služieb by zasa mala rozšíriť výber pre
spotrebiteľov, zvýšiť kvalitu služieb
a rozmanitosť obsahu a prispieť k sociálnej
a územnej súdržnosti, ako aj uľahčiť
mobilitu v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4a) Ako sa zdôrazňuje v štúdii
Generálneho riaditeľstva Európskeho
parlamentu pre vnútorné politiky,
oddelenia B – štrukturálne politiky
a politiky súdržnosti, nazvanej „Internet,
digitálna agenda a hospodársky rozvoj
európskych regiónov“ z roku 2013 (ďalej
len „štúdia“), priaznivý kontext
z hľadiska akceptácie a prijímania
informačných a komunikačných
technológií (IKT) a z hľadiska rozvoja
informačnej spoločnosti v regiónoch je
významným, či dokonca rozhodujúcim
faktorom, pretože regionálna úroveň je
privilegovanou úrovňou pre rozvoj dopytu
v oblasti IKT.

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4b) Ako sa poznamenáva v štúdii,
regionálna úroveň je zásadne dôležitá pre
zistenie toho, aké príležitosti ponúka
informačná spoločnosť, a pre
vykonávanie plánov a programov
určených na podporu jej rozvoja. V štúdii
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sa taktiež uvádza, že interakcia medzi
rôznymi úrovňami správy prináša veľký
potenciál rastu. Iniciatívy smerujúce zdola
nahor a projekty smerujúce zhora nadol
je potrebné kombinovať alebo aspoň
rozvíjať súbežne, aby sa dosiahol cieľ
vytvoriť jednotný digitálny trh.

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 c (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4c) Ak sa má vytvoriť jednotný európsky
trh elektronických komunikácií a
posilňovať územná a sociálna súdržnosť,
mala by sa investičná priorita uvedená v
článku 5 ods. (2) písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1301/20131a vykonávať s cieľom
rozšírenia širokopásmového prístupu a
vysokorýchlostných sietí, ako aj podpory
využívania nových technológií a sietí v
digitálnej ekonomike a všetky európske
regióny by mali mať možnosť investovať
do tejto oblasti, ako sa stanovuje v článku
4 uvedeného nariadenia.
__________
1a

Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra
2013 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja a o osobitných ustanoveniach
týkajúcich sa cieľa Investície do rastu a
zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L
347, 20.12.2013, s. 289).

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 d (nové)
RR\1023959SK.doc
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4d) Investície do najnovšej
infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná na to,
aby obyvatelia Únie mohli využívať nové,
inovatívne služby, sa nesmú obmedzovať
na ústredné alebo husto osídlené oblasti,
kde majú rýchlu návratnosť. Je nutné ju
súbežne rozširovať aj do okrajových,
najvzdialenejších, redšie osídlených
a menej rozvinutých regiónov, aby tieto
regióny ešte viac nezaostávali.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(5) Prínosy vyplývajúce z jednotného trhu
s elektronickými komunikáciami by sa
mali rozšíriť na širší digitálny ekosystém,
ktorý zahŕňa výrobcov zariadení,
poskytovateľov obsahu a aplikácií
a softvéru, a na hospodárstvo ako celok
vrátane odvetví, ako je vzdelávanie,
bankovníctvo, automobilový priemysel,
logistika, maloobchod, energetika,
medicína, mobilita a doprava, a
inteligentné riadenie mimoriadnych
udalostí a prírodných katastrof, ktoré
potrebujú prepojiteľnosť a širokopásmové
pripojenie na zvýšenie svojej produktivity,
kvality a zabezpečenia koncového
užívateľa, napríklad prostredníctvom
všadeprítomných aplikácií cloud
computingu, pokročilej analýzy veľkých
dát z komunikačných sietí, pripojených a
interoperabilných predmetov a možností
poskytovania integrovaných
cezhraničných služieb, a to v kontexte
otvoreného štandardu interoperability
systémov a otvorených údajov. Občania,
orgány verejnej správy a odvetvie
zdravotníctva by takisto mali ťažiť zo širšej
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hospodárstvo ako celok a pre spoločnosť
taký význam, že je potrebné sa vyhnúť
neopodstatneným sektorovo špecifickým
záťažiam, či už regulačným, alebo iným.

dostupnosti služieb elektronickej verejnej
správy a elektronického zdravotníctva. Na
jednotnom trhu s elektronickými
komunikáciami by sa mala zlepšiť aj
ponuka kultúrneho a vzdelávacieho obsahu
a služieb, ako aj kultúrna rozmanitosť vo
všeobecnosti. Poskytovanie komunikácií
prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí a služieb má pre
hospodárstvo ako celok a pre spoločnosť a
inteligentné mestá budúcnosti taký
význam, že je potrebné sa vyhnúť
neopodstatneným sektorovo špecifickým
záťažiam, či už regulačným, alebo iným.

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

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

spoločných noriem týkajúcich sa
súkromia koncového užívateľa a ochrany
a bezpečnosti údajov, ktoré nielen chránia
koncových používateľov, ale zároveň
zabezpečujú nepretržité fungovanie
ekosystému internetu ako motora inovácií,
sem patria pravidlá týkajúce sa
nediskriminácie, poskytovania zmluvných
informácií, ukončenia zmluvy a zmeny
poskytovateľa. Ďalšie reformy zamerané
na zrušenie roamingu by navyše mali
koncovým používateľom poskytnúť istotu,
že môžu zostať pripojení, aj keď cestujú
v rámci Únie, a to bez toho, aby museli
platiť dodatočné poplatky nad rámec
sadzieb, ktoré platia v členskom štáte, v
ktorom uzatvorili zmluvu.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie by preto malo doplniť
existujúci regulačný rámec Únie (smernica
Európskeho parlamentu a Rady
2002/19/ES14, smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2002/20/ES15, smernica
Európskeho parlamentu a Rady
2002/21/ES16, smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2002/22/ES17 ,
smernica Európskeho parlamentu a Rady
2002/58/ES18, smernica Komisie
2002/77/ES19, ako aj nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1211/200920, nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/201221
a rozhodnutie Európskeho parlamentu
č. 243/2012/EÚ22) a príslušné vnútroštátne
právne predpisy prijaté v súlade
s právnymi predpismi Únie stanovením
špecifických práv a povinností tak pre

(7) Toto nariadenie by preto malo doplniť
existujúci regulačný rámec Únie (smernica
Európskeho parlamentu a Rady
2002/19/ES14, smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2002/20/ES15, smernica
Európskeho parlamentu a Rady
2002/21/ES16, smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2002/22/ES17 ,
smernica Európskeho parlamentu a Rady
2002/58/ES18, smernica Komisie
2002/77/ES19, ako aj nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1211/200920, nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/201221
a rozhodnutie Európskeho parlamentu
č. 243/2012/EÚ22) a príslušné vnútroštátne
právne predpisy prijaté v súlade
s právnymi predpismi Únie zavedením
určitých cielených opatrení stanovujúcich
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poskytovateľov elektronických
komunikácií, ako aj pre koncových
používateľov, a to tak, že sa vykonajú
logicky vyplývajúce zmeny platných
smerníc a nariadenia (EÚ) č. 531/2012
s cieľom zabezpečiť väčšiu konvergenciu
a zaviesť niekoľko podstatných zmien,
ktoré zodpovedajú požiadavke jednotného
trhu viac zameraného na hospodársku
súťaž.

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

__________________

__________________

14

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

14

15

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

15

16 Smernica

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

16 Smernica

17

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

17

18

18

Smernica 2002/19/ES Európskeho
parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 o
prístupe a prepojení elektronických
komunikačných sietí a príslušných
zariadení (Prístupová smernica) (Ú. v. ES
L 108, 24.4.2002, s. 7).
Smernica 2002/20/ES Európskeho
parlamentu a Rady zo 7. marca 2002
o povolení na elektronické komunikačné
sieťové systémy a služby (smernica
o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002,
s. 21).
Európskeho parlamentu a Rady
2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom
regulačnom rámci pre elektronické
komunikačné siete a služby (rámcová
smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002,
s. 33).
Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002
o univerzálnej službe a právach užívateľov
týkajúcich sa elektronických
komunikačných sietí a služieb (smernica
univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108,
24.4.2002, s. 51).

Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002,
týkajúca sa spracovávania osobných
údajov a ochrany súkromia v sektore
elektronických komunikácií (smernica
o súkromí a elektronických
komunikáciách) (Ú. v. ES L 201,
31.7.2002, s. 37).
RR\1023959SK.doc

Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002,
týkajúca sa spracovávania osobných
údajov a ochrany súkromia v sektore
elektronických komunikácií (smernica
o súkromí a elektronických
komunikáciách) (Ú. v. ES L 201,
31.7.2002, s. 37).
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19

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

19

20

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

20

21

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

21

22 Rozhodnutie

22 Rozhodnutie

Smernica Komisie 2002/77/ES zo
16. septembra 2002 o hospodárskej súťaži
na trhoch elektronických komunikačných
sietí a služieb (Ú. v. ES L 249, 17.9.2002,
s. 21).
Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra
2009, ktorým sa zriaďuje Orgán
európskych regulátorov pre elektronické
komunikácie (BEREC) a jeho úrad
(Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1).
Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012
o roamingu vo verejných mobilných
komunikačných sieťach v rámci Únie
(Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10).

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

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

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Poskytovanie elektronických
komunikačných služieb alebo sietí cez
hranice môže mať rôzne formy v závislosti
od niekoľkých faktorov, ako je napríklad
druh poskytovanej siete alebo
poskytovaných služieb, rozsah
nevyhnutnej fyzickej infraštruktúry alebo
počet účastníkov v rôznych členských
štátoch. Zámer poskytovať elektronické
komunikačné služby cez hranice alebo
prevádzkovať elektronickú komunikačnú
sieť vo viac než jednom členskom štáte sa
môže preukázať prostredníctvom činností,
akými sú napríklad rokovania o dohodách
o prístupe k sieťam v danom členskom
štáte alebo predaj cez internetovú lokalitu
v jazyku cieľového členského štátu.
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Pozmeňujúci návrh 15
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 16
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.
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Pozmeňujúci návrh 17
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 18
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

(15) Zásada rovnakého zaobchádzania je
základnou zásadou práva Európskej únie,
ktorá je zakotvená v článkoch 20 a 21
Charty základných práv Európskej únie.
Podľa zavedenej judikatúry táto zásada
vyžaduje, že sa porovnateľné situácie
nesmú riešiť odlišne a odlišné situácie
rovnako, pokiaľ takéto riešenie nie je
objektívne odôvodnené. Je potrebné
zabezpečiť, aby za podobných okolností
nedochádzalo k diskriminácii pri
zaobchádzaní s ktorýmkoľvek
poskytovateľom elektronických
komunikácií zo strany rôznych členských
štátov a aby sa v rámci jednotného trhu
uplatňovala jednotná regulačná prax, najmä
pokiaľ ide o opatrenia patriace do rozsahu
pôsobnosti článkov 15 alebo 16 smernice
2002/21/ES alebo článkov 5 alebo 8
smernice 2002/19/ES.
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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.

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
Text predložený Komisiou
PE522.762v03-00

SK

Pozmeňujúci návrh
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(17) Rádiové frekvenčné spektrum je
verejným statkom a základným zdrojom
pre vnútorný trh s mobilnými,
bezdrôtovými širokopásmovými
a satelitnými komunikáciami v Únii.
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových
komunikácií prispieva k realizácii
Digitálnej agendy pre Európu a najmä
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup
k širokopásmovému pripojeniu
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu
maximálnou možnou rýchlosťou
a kapacitou širokopásmového pripojenia.
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými
svetovými regiónmi, teda Severnou
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, pokiaľ
ide o zavádzanie a rozšírenie najnovšej
generácie bezdrôtových širokopásmových
technológií, ktoré sú nevyhnutné na
dosiahnutie týchto politických cieľov.
Viac ako polovica členských štátov
požiadala o výnimku alebo v termíne
stanovenom v rozhodnutí Európskeho
parlamentu a 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.
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(17) Rádiové spektrum je verejným
statkom a obmedzeným zdrojom
nevyhnutným pre naplnenie širokej škály
sociálnych, kultúrnych a ekonomických
hodnôt vnútorného trhu pre mobilné,
bezdrôtové širokopásmové a satelitné
komunikácie a vysielanie v Únii. Politika
využívania frekvenčného spektra v Únii by
mala prispievať k slobode prejavu vrátane
slobody vyjadrovania názorov a
slobodného získavania a šírenia
informácií a myšlienok bez ohľadu na
hranice, ako aj k slobode a pluralite
médií. Rozvoj širokopásmových
bezdrôtových komunikácií prispieva
k realizácii Digitálnej agendy pre Európu
a najmä cieľa do roku 2020 zabezpečiť
prístup k širokopásmovému pripojeniu
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu
maximálnou možnou rýchlosťou
a kapacitou širokopásmového pripojenia.
Zatiaľ čo niektoré oblasti Únie sú veľmi
pokročilé, pokiaľ ide o plnenie politických
cieľov digitálnej agendy pre Európu, ako
aj v celosvetovom porovnaní, iné oblasti
zaostávajú. Dôvodom je sčasti
fragmentácia procesu sprístupňovania
spektra v Únii, ktoré je osobitne vhodné
pre vysokorýchlostný širokopásmový
prístup k internetu, čo ohrozuje plnenie
týchto cieľov pre Úniu ako celok. Viac
ako polovici členských štátov udelila
Komisia výnimku alebo v termíne
stanovenom v rozhodnutí Európskeho
parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ,
ktorým sa zriaďuje viacročný program
politiky rádiového frekvenčného spektra,
nestihla udeliť oprávnenia a sprístupniť
pásmo 800 MHz pre bezdrôtové
širokopásmové komunikácie a tento
nekoordinovaný proces je dôkazom
naliehavosti zásahov dokonca v rámci
súčasného programu politiky rádiového
frekvenčného spektra. Naznačuje to tiež
potrebu zlepšenia pri výkone právomocí
Komisie, čo má kľúčový význam pre
vykonávanie úniových opatrení
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a úprimnú spoluprácu medzi členskými
štátmi. Intenzívne úsilie Komisie
o presadzovanie už prijatých opatrení
Únie na harmonizáciu podmienok
dostupnosti a efektívneho využívania
rádiového frekvenčného spektra pre
bezdrôtové širokopásmové komunikácie
v súlade s rozhodnutím Európskeho
parlamentu a Rady 676/2002/ES by malo
významne prispieť k riešeniu tohto
problému.
__________________

__________________

23 Rozhodnutie

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

23 Rozhodnutie

24

24

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.

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).

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 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(17a) Obchodovanie so spektrom
harmonizovaným pre bezdrôtové
širokopásmové komunikácie a jeho
prenájom zvyšujú pružnosť a vedú
k efektívnejšiemu prideľovaniu zdrojov
spektra. Preto by sa malo naďalej
uľahčovať a stimulovať, vrátane
zaistenia, aby boli všetky práva na
užívanie, vrátane tých, ktoré už boli
poskytnuté, na dostatočne dlhú dobu.
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Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Uplatňovanie rozličných
vnútroštátnych politík vedie
k nekonzistentnosti a fragmentácii
vnútorného trhu, ktorá bráni zavádzaniu
celoeurópskych služieb a dobudovaniu
vnútorného trhu s bezdrôtovými
širokopásmovými komunikáciami.
Predovšetkým môže vytvoriť nerovnaké
podmienky pre prístup k takýmto službám,
obmedzovať hospodársku súťaž medzi
podnikmi so sídlom v rôznych členských
štátoch a potláčať investície do
vyspelejších sietí a technológií a vznik
inovačných služieb, čím môže pripraviť
občanov a podniky o možnosť využívať
všadeprítomné integrované služby vysokej
kvality a prevádzkovateľov bezdrôtového
širokopásmového prístupu o zvýšenie
efektívnosti vďaka rozsiahlym činnostiam
s hlbšou integráciou. Preto by rozvoj
pokrytia celej Únie vyspelými
bezdrôtovými širokopásmovými
komunikačnými službami so širokou
integráciou mal byť sprevádzaný
opatreniami na úrovni Únie týkajúcimi sa
určitých aspektov prideľovania rádiového
frekvenčného spektra. Členským štátom by
sa zároveň malo ponechať právo prijímať
opatrenia na organizáciu svojho rádiového
frekvenčného spektra na účely verejného
poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany.

(18) Uplatňovanie rozličných
vnútroštátnych politík vedie
k nekonzistentnosti a fragmentácii
vnútorného trhu, ktorá bráni zavádzaniu
celoeurópskych služieb a dobudovaniu
vnútorného trhu s bezdrôtovými
širokopásmovými komunikáciami.
Predovšetkým môže vytvoriť nerovnaké
podmienky pre prístup k takýmto službám,
obmedzovať hospodársku súťaž medzi
podnikmi so sídlom v rôznych členských
štátoch a potláčať investície do
vyspelejších sietí a technológií a vznik
inovačných služieb, čím môže pripraviť
občanov a podniky o možnosť využívať
všadeprítomné integrované služby vysokej
kvality a prevádzkovateľov bezdrôtového
širokopásmového prístupu o zvýšenie
efektívnosti vďaka rozsiahlym činnostiam
s hlbšou integráciou. Preto by rozvoj
pokrytia celej Únie vyspelými
bezdrôtovými širokopásmovými
komunikačnými službami so širokou
integráciou mal byť sprevádzaný
opatreniami na úrovni Únie týkajúcimi sa
určitých aspektov prideľovania rádiového
frekvenčného spektra. Zároveň je potrebná
dostatočná pružnosť na prispôsobenie sa
špecifickým vnútroštátnym požiadavkám a
členským štátom by sa malo ponechať
právo prijímať opatrenia na organizáciu
svojho rádiového frekvenčného spektra na
účely verejného poriadku, verejnej
bezpečnosti a obrany a na ochranu a
podporu cieľov všeobecného záujmu, ako
je napríklad jazyková a kultúrna
rozmanitosť a pluralita médií.
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Pozmeňujúci návrh 23
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
využívania časti alebo celého frekvenčného
spektra, na ktoré sa takéto individuálne
právo na využívanie zdrojov vzťahuje.

(19) Poskytovatelia elektronických
komunikačných služieb by mali byť
schopní organizovať efektívne,
technologicky moderné, progresívne
a cenovo dostupné pokrytie veľkej 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 so zlepšenými podmienkami
prevodu, prenájmu alebo spoločného
využívania časti alebo celého frekvenčného
spektra, na ktoré sa takéto individuálne
právo na využívanie zdrojov vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
Text predložený Komisiou
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Pozmeňujúci návrh
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(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia
a konzistentnosť práv na využívanie
rádiového frekvenčného spektra, a to
aspoň v prípade pásiem, ktoré boli
harmonizované pre bezdrôtové pevné,
prenosné a mobilné širokopásmové
komunikácie. Sem patria pásma určené na
úrovni Medzinárodnej telekomunikačnej
únie pre pokročilé systémy medzinárodnej
mobilnej telekomunikácie (IMT), ako aj
pásma používané v rádiových miestnych
počítačových sieťach (RLAN), napríklad
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť
harmonizované pre bezdrôtové
širokopásmové komunikácie v budúcnosti,
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b)
programu politiky rádiového frekvenčného
spektra a v stanovisku skupiny pre politiku
rádiového frekvenčného spektra pod
názvom Strategické výzvy, ktorým čelí
Európa pri riešení rastúceho dopytu po
rádiovom frekvenčnom spektre pre
bezdrôtové širokopásmové pripojenie
prijatom 13. júna 2013, ako napríklad
v blízkej budúcnosti pásma 700 MHz,
1,5 GHz a 3,8 – 4,2 GHz.

(20) Mala by sa zlepšiť koordinácia
a konzistentnosť práv na využívanie
rádiového frekvenčného spektra. Sem
patria pásma určené na úrovni
Medzinárodnej telekomunikačnej únie pre
pokročilé systémy medzinárodnej mobilnej
telekomunikácie (IMT), ako aj pásma
používané v rádiových miestnych
počítačových sieťach (RLAN), napríklad
pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Zahrnuté by mali
byť rovnako aj pásma, ktoré môžu byť
harmonizované pre bezdrôtové
širokopásmové komunikácie v budúcnosti,
ako sa predpokladá v článku 3 písm. b)
programu politiky rádiového frekvenčného
spektra a v stanovisku skupiny pre politiku
rádiového frekvenčného spektra pod
názvom Strategické výzvy, ktorým čelí
Európa pri riešení rastúceho dopytu po
rádiovom frekvenčnom spektre pre
bezdrôtové širokopásmové pripojenie,
prijatom 13. júna 2013. Vzhľadom na
významný spoločenský, kultúrny, sociálny
a hospodársky vplyv rozhodnutí
týkajúcich sa frekvenčného spektra by
mali tieto rozhodnutia náležite
zohľadňovať ustanovenia článku 8a
smernice 2002/21/ES a podľa okolností
ciele všeobecného záujmu uvedené v
článku 9 ods. 4 uvedenej smernice.

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Pokiaľ ide o ostatné hlavné
a podstatné podmienky, ktoré môžu byť
spojené s právami na využívanie
rádiového frekvenčného spektra pre
bezdrôtové širokopásmové pripojenie,
konvergentné uplatňovanie regulačných
zásad a kritérií stanovených v tomto
nariadení jednotlivými členskými štátmi
by bolo podporené prostredníctvom
koordinačného mechanizmu, ktorý by
RR\1023959SK.doc

(24) Konvergentné uplatňovanie
regulačných zásad a kritérií stanovených
v regulačnom rámci Únie jednotlivými
členskými štátmi by bolo podporené
prostredníctvom koordinačného
mechanizmu, ktorý by Komisii
a príslušným orgánom ostatných členských
štátov poskytoval príležitosť vopred
pripomienkovať postup udeľovania práv na
využívanie zdrojov v danom členskom
23/404
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Komisii a príslušným orgánom ostatných
členských štátov poskytoval príležitosť
vopred pripomienkovať postup udeľovania
práv na využívanie zdrojov v danom
členskom štáte a Komisii by po zohľadnení
názorov členských štátov umožňoval
zabrániť vykonaniu akéhokoľvek návrhu,
v prípade ktorého by sa javilo, že je
v rozpore s právnymi predpismi Únie.

štáte a Komisii by po zohľadnení názorov
členských štátov umožňoval zabrániť
vykonaniu akéhokoľvek návrhu, v prípade
ktorého by sa javilo, že je v rozpore
s právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(25) Vzhľadom na obrovský nárast dopytu
po rádiovom frekvenčnom spektre pre
bezdrôtové širokopásmové pripojenie by sa
mali podporovať, nie obmedzovať, riešenia
pre alternatívny spektrálne účinný prístup
k bezdrôtovému širokopásmovému
pripojeniu. Sem patrí v súčasnosti
používanie systémov bezdrôtového
prístupu s nízkym výkonom a malým
prevádzkovým rozsahom (ale nielen ich),
ako sú napríklad tzv. „hotspoty“ rádiových
miestnych počítačových sietí (RLAN), ako
aj siete malých bunkových prístupových
bodov s nízkym výkonom (nazývané aj
femtobunky, pikobunky alebo
metrobunky). Mal by sa podporovať a
umožňovať dynamický prístup k
frekvenčnému spektru vrátane
oslobodenia od licencií a ďalšie
inovatívne technológie a využívanie
rádiového frekvenčného spektra.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Skúsenosti s vykonávaním
regulačného rámca Únie naznačujú, že
súčasné ustanovenia, ktoré vyžadujú
konzistentné uplatňovanie regulačných
opatrení spolu s cieľom prispieť k rozvoju
vnútorného trhu, nevytvorili dostatočnú
motiváciu na konštrukciu prístupových
produktov na základe harmonizovaných
noriem a procesov, najmä vo vzťahu
k pevným sieťam. Prevádzkovatelia, ktorí
pôsobia v rôznych členských štátoch,
majú ťažkosti so získavaním prístupových
vstupov s primeranou úrovňou kvality
a interoperability sietí a služieb a ak sú
takéto vstupy k dispozícii, vykazujú
rozdielne technické vlastnosti. To zvyšuje
náklady a predstavuje prekážku
cezhraničného poskytovania služieb.
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Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) Mali by sa riešiť prevádzkové potreby
zabezpečované pomocou rôznych
virtuálnych produktov. Európske
produkty virtuálneho prístupu
k širokopásmovému pripojeniu by mali
byť dostupné v prípadoch, v ktorých sa od
prevádzkovateľa s významným vplyvom
na trhu podľa podmienok rámcovej
smernice a prístupovej smernice požaduje
za regulovaných podmienok poskytovať
prístup k špecifickému prístupovému bodu
v jeho sieti. Po prvé, efektívny vstup na trh
za hranicami by mal byť uľahčený vďaka
harmonizovaným produktom, ktoré
cezhraničným poskytovateľom umožnia
počiatočné poskytovanie služieb ich
PE522.762v03-00
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koncovým zákazníkom bez omeškania
a v predvídateľnej a dostatočnej kvalite,
a to vrátane služieb pre podnikových
zákazníkov s viacerými sídlami v rôznych
členských štátoch, ak by to bolo
nevyhnutné a primerané podľa analýzy
trhu. Tieto harmonizované produkty by
mali byť dostupné počas dostatočne
dlhého obdobia s cieľom umožniť
záujemcom o prístup a poskytovateľom
plánovanie strednodobých a dlhodobých
investícií.

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) Po druhé, sofistikované produkty
virtuálneho prístupu, ktoré si vyžadujú
vyššiu úroveň investícií zo strany
záujemcov o prístup a umožnia im zvýšiť
úroveň kontroly a diferenciácie, a to
najmä poskytovaním prístupu bližšie
k miestnej úrovni, sú kľúčové pre
vytvorenie podmienok pre udržateľnú
hospodársku súťaž na celom vnútornom
trhu. S cieľom uľahčiť cezhraničné
investície by preto aj tieto kľúčové
veľkoobchodné produkty prístupu
k prístupovým sieťam novej generácie
mali byť harmonizované. Takéto produkty
virtuálneho prístupu k širokopásmovému
pripojeniu by mali byť navrhnuté tak, aby
mali funkcie rovnocenné s fyzickým
uvoľneným prístupom, s cieľom rozšíriť
rozsah možných veľkoobchodných
nápravných opatrení, ktoré by národné
regulačné orgány mohli zvažovať v rámci
posudzovania proporcionality podľa
smernice 2002/19/ES.
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Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(35a) Treba harmonizovať podmienky pre
vysoko kvalitné veľkoobchodné produkty
používané na poskytovanie obchodných
služieb s cieľom umožniť poskytovanie
plynulo prepojených služieb
cezhraničným a nadnárodným
korporáciám v celej Európskej únii.
Takáto harmonizácia by mohla zohrať
významnú úlohu, pokiaľ ide o
konkurencieschopnosť EÚ vzhľadom na
komunikačné náklady.

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36) V kontexte postupného prechodu na
siete založené výlučne na IP je
PE522.762v03-00
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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.

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37) Národné regulačné orgány by pri
posudzovaní najvhodnejších nápravných
opatrení v oblasti prístupu k sieťam
prevádzkovateľov identifikovaných ako
podniky s významným vplyvom na trhu
mali zohľadniť zavedenie európskych
produktov virtuálneho prístupu
k širokopásmovému pripojeniu podľa
tohto nariadenia, pričom by mali zabrániť
nadmernej regulácii prostredníctvom
zbytočnej multiplikácie veľkoobchodných
prístupových produktov, či už uloženej na
RR\1023959SK.doc
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základe analýzy trhu alebo stanovenej za
iných podmienok. Zavedenie európskeho
produktu virtuálneho prístupu by
predovšetkým samo osebe nemalo viesť
k zvýšeniu počtu regulovaných
prístupových produktov uložených
danému prevádzkovateľovi. Navyše,
potreba, aby národné regulačné orgány
po prijatí tohto nariadenia posudzovali, či
by namiesto platných nápravných
opatrení pre veľkoobchodný prístup mal
byť uložený európsky produkt virtuálneho
prístupu k širokopásmovému pripojeniu,
a aby posudzovali primeranosť uloženia
európskeho produktu virtuálneho
prístupu k širokopásmovému pripojeniu
v rámci budúcich preskúmaní trhu, ak
zistia významný vplyv na trhu, by nemala
mať vplyv na ich zodpovednosť pri
identifikácii najvhodnejšieho
a najprimeranejšieho nápravného
opatrenia na riešenie zisteného problému
v oblasti hospodárskej súťaže v súlade
s článkom 16 smernice 2002/21/ES.

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40) Rozdiely vo vykonávaní sektorovo
špecifických pravidiel ochrany koncových
používateľov na vnútroštátnej úrovni
vytvárajú zásadné prekážky pre jednotný
digitálny trh, najmä vo forme zvýšených
nákladov na dodržiavanie predpisov pre
poskytovateľov elektronických
komunikácií pre verejnosť, ktorí chcú
ponúkať služby vo viacerých členských
štátoch. Fragmentácia a neistota, pokiaľ
ide o úroveň ochrany v rôznych členských
štátoch okrem toho podkopáva dôveru
koncových používateľov a odrádza ich od
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nákupu elektronických komunikačných
služieb v zahraničí. V záujme dosiahnutia
cieľa Únie odstrániť prekážky na
vnútornom trhu je nevyhnutné nahradiť
existujúce rozdielne vnútroštátne právne
opatrenia jediným a plne
harmonizovaným súborom sektorovo
špecifických pravidiel, ktoré vytvoria
vysokú spoločnú úroveň ochrany
koncových používateľov. Takáto úplná
harmonizácia právnych predpisov by
nemala brániť poskytovateľom
elektronických komunikácií pre verejnosť
ponúkať koncovým používateľom
zmluvné podmienky s ešte vyššou úrovňou
ochrany.
Odôvodnenie
Po presune pravidiel, ktoré obsahuje tento návrh nariadenia, do smernice o univerzálnej
službe už nie je potrebné zachovať odôvodnenia tohto nariadenia, ktoré súvisia s právami
spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) Keďže toto nariadenie harmonizuje
len určité sektorovo špecifické pravidlá,
nemali by ním byť dotknuté všeobecné
pravidlá ochrany spotrebiteľov, ako sa
stanovujú v aktoch Únie a vo
vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré
ich vykonávajú.

(41) Týmto nariadením by nemali byť
dotknuté všeobecné pravidlá ochrany
spotrebiteľov, ako sa stanovujú v právnych
predpisoch Únie a vo vnútroštátnych
právnych predpisoch, ktoré ich
vykonávajú.

Odôvodnenie
Po presune pravidiel, ktoré obsahuje tento návrh nariadenia, do smernice o univerzálnej
službe už nie je potrebné zachovať odôvodnenia tohto nariadenia, ktoré súvisia s právami
spotrebiteľov.
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Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) Ustanovenia v kapitolách 4 a 5 tohto
nariadenia, ktoré sa vzťahujú na
koncových používateľov, by sa mali
uplatňovať nielen na spotrebiteľov, ale aj
na iné kategórie koncových používateľov,
najmä na mikropodniky. Koncoví
používatelia, ktorí nie sú spotrebiteľmi, by
na svoju individuálnu žiadosť mali mať
možnosť dohodnúť sa v rámci
individuálnej zmluvy na odchýlkach od
určitých ustanovení.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Po presune pravidiel, ktoré obsahuje tento návrh nariadenia, do smernice o univerzálnej
službe už nie je potrebné zachovať odôvodnenia tohto nariadenia, ktoré súvisia s právami
spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44) Medzi domácimi hlasovými a SMS
komunikáciami a komunikáciami, ktoré
končia v inom členskom štáte, naďalej
pretrvávajú veľmi výrazné cenové
rozdiely, a to ako pri pevných, tak pri
mobilných komunikáciách. Zatiaľ čo
existujú podstatné rozdiely medzi
krajinami, prevádzkovateľmi a tarifnými
balíkmi, ako aj medzi mobilnými a
pevnými službami, táto situácia naďalej
znevýhodňuje zraniteľnejšie skupiny
zákazníkov a vytvárajú sa tak prekážky
plynulej komunikácie v rámci Únie.
Dochádza k tomu napriek veľmi
výraznému zníženiu a konvergencii
poplatkov za ukončenie v absolútnom
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vyjadrení v rozličných členských štátoch a
napriek nízkym cenám na tranzitných
trhoch. Okrem toho prechod na prostredie
elektronických komunikácií, ktoré je
úplne závislé od IP, by mal v náležitom
čase priniesť dodatočné zníženie
nákladov. Akékoľvek značné rozdiely v
maloobchodných tarifách medzi
domácimi pevnými diaľkovými
komunikáciami, ktoré sú iné než
komunikácie uskutočnené v rámci jednej
miestnej lokality označenej kódom
zemepisnej oblasti v národnom pláne
číslovania, a pevnými komunikáciami,
ktoré končia v inom členskom štáte, by sa
preto mali odôvodňovať na základe
objektívnych kritérií. Maloobchodné tarify
za medzinárodné mobilné komunikácie by
nemali v prípade regulovaných
roamingových hovorov prevyšovať
eurotarify za hovory a v prípade
regulovaných roamingových SMS správ
eurotarify za SMS správy stanovené v
nariadení (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ nie sú
odôvodnené na základe objektívnych
kritérií. Takéto kritériá môžu zahŕňať
dodatočné náklady a prijateľnú súvisiacu
maržu. Ďalšie objektívne faktory môžu
zahŕňať rozdiely v súvisiacej pružnosti
cien a jednoduchej dostupnosti
alternatívnych taríf pre všetkých
koncových používateľov od
poskytovateľov elektronických
komunikácií verejnosti, ktorí ponúkajú
cezhraničné komunikácie v rámci Únie za
malý alebo žiadny dodatočný poplatok,
alebo jednoduchej dostupnosti služieb
informačnej spoločnosti s
porovnateľnými funkciami pod
podmienkou, že poskytovatelia svojich
koncových používateľov aktívne
informujú o takýchto možnostiach.

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45
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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
inovácie s malými prekážkami prístupu pre
koncových používateľov, poskytovateľov
obsahu a aplikácií a poskytovateľov
internetových služieb. „Neutralita siete“ v
otvorenom internete je zásada, podľa
ktorej by sa s celou internetovou
prevádzkou malo zaobchádzať rovnako,
bez diskriminácie, obmedzovania alebo
zasahovania, a to bez ohľadu na
odosielateľa, príjemcu, typ, obsah,
zariadenie, službu alebo aplikáciu. Ako sa
uvádza v uznesení Európskeho
parlamentu č. 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; 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
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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.

Pozmeňujúci návrh 42
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 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.

Pozmeňujúci návrh 43
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

(47) V rámci otvoreného internetu by
poskytovatelia služieb prístupu na internet
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 opatrení
týkajúcich sa riadenia prevádzky. Takéto
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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.

opatrenia musia byť technicky potrebné,
transparentné, primerané a
nediskriminačné. Riešenie účinkov
preťaženia siete by sa malo povoliť, pokiaľ
je preťaženie siete iba dočasnou alebo
výnimočnou záležitosťou. Národné
regulačné orgány by mali byť oprávnené
požadovať, aby poskytovateľ preukázal,
že rovnocenné zaobchádzanie s
prevádzkou bude podstatne menej účinné.

Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(47a) Týmto nariadením nie je dotknutá
smernica 2002/58/ES Európskeho
parlamentu a Rady z 12. júla 2002
týkajúca sa spracovávania osobných
údajov a ochrany súkromia v sektore
elektronických komunikácií (smernica o
súkromí a elektronických
komunikáciách).

Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48) Tarify založené na objeme by sa mali
považovať za zlučiteľné so zásadou
otvoreného internetu, pokiaľ koncovým
používateľom umožňujú zvoliť si tarifu,
ktorá zodpovedá ich bežnej spotrebe dát a
je založená na transparentných
informáciách o podmienkach a dôsledkoch
takéhoto výberu. Zároveň by takéto tarify
mali poskytovateľom elektronických
komunikácií verejnosti umožňovať lepšie

(48) Tarify založené na objeme by sa mali
považovať za zlučiteľné so zásadou
otvoreného internetu, pokiaľ koncovým
používateľom umožňujú zvoliť si tarifu,
ktorá zodpovedá ich bežnej spotrebe dát a
je založená na jasných, transparentných a
jednoznačných informáciách o
podmienkach a dôsledkoch takéhoto
výberu. Zároveň by takéto tarify mali
poskytovateľom služieb prístupu na
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prispôsobenie kapacít siete
predpokladaným objemom dát. Je dôležité,
aby koncoví používatelia boli plne
informovaní pred tým, ako sa rozhodnú pre
akékoľvek limity objemu alebo rýchlosti
dát a platné tarify, aby mohli priebežne
sledovať svoju spotrebu a jednoduchým
spôsobom, ak si to želajú, zvýšiť objem
dostupných dát.

internet umožňovať lepšie prispôsobenie
kapacít siete predpokladaným objemom
dát. Je dôležité, aby koncoví používatelia
boli plne informovaní pred tým, ako sa
rozhodnú pre akékoľvek limity objemu
alebo rýchlosti dát a platné tarify, aby
mohli priebežne sledovať svoju spotrebu a
jednoduchým spôsobom zvýšiť objem
dostupných dát, ak si to želajú.

Pozmeňujúci návrh 46
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 slobodne
uzatvárať s poskytovateľmi elektronických
komunikácií verejnosti alebo
poskytovateľmi obsahu, aplikácií alebo
služieb zmluvy o poskytovaní
špecializovaných služieb so zvýšenou
kvalitou služby.

(49) Malo by byť možné uspokojiť dopyt
koncových používateľov po službách a
aplikáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú
úroveň zaistenej kvality služieb. Takéto
služby môžu zahŕňať okrem iného
vysielanie, videokonferencie a určité
aplikácie v zdravotníctve. Koncoví
používatelia by takisto mali mať možnosť
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi
služieb prístupu na internet,
poskytovateľmi elektronických
komunikácií verejnosti alebo
poskytovateľmi obsahu, aplikácií alebo
služieb zmluvy o poskytovaní
špecializovaných služieb so zvýšenou
kvalitou služby. Ak sú takéto dohody
uzatvorené s poskytovateľom prístupu na
internet, poskytovateľ by mal zabezpečiť,
aby zvýšená kvalita služieb
nepoškodzovala celkovú kvalitu prístupu
na internet. Opatrenia týkajúce sa
riadenia prevádzky by sa navyše nemali
uplatňovať takým spôsobom, ktorý
diskriminuje konkurenčné služby.
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Pozmeňujúci návrh 47
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 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.

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

Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51) Národné regulačné orgány zohrávajú
RR\1023959SK.doc
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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
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.

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 služieb prístupu na
internet, iných poskytovateľov
elektronických komunikácií a iných
poskytovateľov služieb 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
službami vo zvýšenej kvalite, ako aj kvalitu
tak, ako je vnímaná koncovými
používateľmi. Národné regulačné orgány
by mali zaviesť postupy vybavovania
sťažností s účinnými, jednoduchými a
ľahko dostupnými mechanizmami
nápravy pre koncových užívateľov a mali
by byť oprávnené vyžadovať od všetkých
alebo aj od jednotlivých poskytovateľov
služieb prístupu na internet, iných
poskytovateľov elektronických
komunikačných služieb a iných
poskytovateľov služieb určitú minimálnu
úroveň kvality služieb, ak je to potrebné na
zabránenie všeobecnému
narušeniu/zhoršeniu kvality služieb
prístupu na internet.

Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
PE522.762v03-00
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52) Opatrenia na zabezpečenie lepšej
transparentnosti a porovnateľnosti cien,
taríf a zmluvných podmienok a parametrov
kvality služby vrátane parametrov
špecifických pre poskytovanie služieb
prístupu na internet by mali zvýšiť
schopnosť koncových používateľov
optimalizovať svoj výber poskytovateľov
a v plnej miere tak využívať výhody
hospodárskej súťaže.

(52) Opatrenia na zabezpečenie lepšej
transparentnosti a porovnateľnosti cien,
taríf a zmluvných podmienok a parametrov
kvality služby vrátane parametrov
špecifických pre poskytovanie služieb
prístupu na internet by mali zvýšiť
schopnosť koncových používateľov
optimalizovať svoj výber poskytovateľov
a v plnej miere tak využívať výhody
hospodárskej súťaže. Akýkoľvek
dobrovoľný systém certifikácie
interaktívnych porovnávacích webových
stránok, príručiek alebo podobných
nástrojov by mal byť nezávislý od
všetkých poskytovateľov elektronických
komunikačných služieb, používať
jednoduchý a jednoznačný jazyk, úplné
a aktualizované informácie, mať
transparentnú metodiku, byť spoľahlivý
a prístupný v súlade s usmerneniami pre
dostupnosť webového obsahu vo verzii 2.0
(Web Content Accessibility Guidelines
2.0) a mať účinný postup riešenia
sťažností.

Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53) Koncovým používateľom by sa mali
zodpovedajúcim spôsobom poskytnúť
informácie o cene a type ponúkanej
služby pred jej zakúpením. Tieto
informácie by sa mali takisto poskytovať
bezprostredne pred spojením hovoru, keď
sa na volanie na konkrétne číslo alebo na
službu vzťahujú osobitné cenové
podmienky, aké sa uplatňujú napríklad na
volania na služby s osobitnou tarifou, ku
ktorým sa účtuje prirážka. V prípadoch,
keď takáto povinnosť predstavuje pre
RR\1023959SK.doc
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poskytovateľa služby neúmerne veľkú
záťaž vo vzťahu k trvaniu a nákladom na
informáciu o tarife v porovnaní s
priemerným trvaním hovoru a rizikom
spojeným s nákladmi, ktorým je koncový
používateľ vystavený, národné regulačné
orgány môžu udeliť výnimku. Koncovým
používateľom by sa takisto mali
poskytnúť informácie o prípadných
dodatočných poplatkoch, ktoré sa
vzťahujú na bezplatné telefónne čísla.

Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(54) Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti by mali
zodpovedajúcim spôsobom informovať
koncových používateľov okrem iného o
svojich službách a tarifách, parametroch
kvality služby, prístupe k pohotovostným
službám a o akomkoľvek obmedzení a
výbere služieb a produktov určených pre
zákazníkov so zdravotným postihnutím.
Tieto informácie by sa mali poskytovať
jasným a transparentným spôsobom a mali
by byť špecifické pre tie členské štáty, v
ktorých sa služby poskytujú, a v prípade,
že došlo k ich zmene, mali by sa
aktualizovať. Poskytovatelia by mali byť
oslobodení od dodržiavania požiadaviek na
informovanie, pokiaľ ide o individuálne
dojednané ponuky.

(54) Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti by mali
zodpovedajúcim spôsobom informovať
koncových používateľov okrem iného o
svojich službách a tarifách, parametroch
kvality služby, prístupe k pohotovostným
službám a o akomkoľvek obmedzení a
výbere služieb a produktov určených pre
zákazníkov so zdravotným postihnutím.
V prípade tarifných plánov s vopred
určeným objemom komunikácií
poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti by tiež mali
informovať o možnosti spotrebiteľov
a akýchkoľvek koncových spotrebiteľov,
ktorí o to požiadajú, preniesť akýkoľvek
nevyužitý objem z predchádzajúceho
fakturačného obdobia do aktuálneho
fakturačného obdobia. Tieto informácie
by sa mali poskytovať jasným a
transparentným spôsobom a mali by byť
špecifické pre tie členské štáty, v ktorých
sa služby poskytujú, a v prípade, že došlo k
ich zmene, mali by sa aktualizovať.
Poskytovatelia by mali byť oslobodení od
dodržiavania požiadaviek na informovanie,
pokiaľ ide o individuálne dojednané
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ponuky.

Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56) Zmluvy sú významným nástrojom na
zabezpečenie vysokej úrovne
transparentnosti informácií a právnej istoty
pre koncových používateľov.
Poskytovatelia elektronických komunikácií
verejnosti by mali koncovým
používateľom sprostredkovať jasné a
zrozumiteľné informácie o všetkých
podstatných prvkoch zmluvy pred jej
záväzným potvrdením zo strany koncového
používateľa. Informácie by mali byť
záväzné a nemenné, okrem prípadov, keď
sa pozmenia na základe následnej zmluvy
medzi koncovým používateľom a
poskytovateľom. Komisia a niekoľko
národných regulačných orgánov nedávno
zistilo podstatné rozdiely medzi rýchlosťou
služieb prístupu na internet uvádzanou v
reklamách a rýchlosťou, ktorá bola
koncovým používateľom skutočne k
dispozícii. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti by preto mali
koncových používateľov ešte pred
uzatvorením zmluvy informovať o
rýchlosti a ďalších parametroch kvality
služby, ktoré môžu reálne dodať v hlavnej
lokalite koncového používateľa.

(56) Zmluvy sú významným nástrojom na
zabezpečenie vysokej úrovne
transparentnosti informácií a právnej istoty
pre koncových používateľov.
Poskytovatelia elektronických komunikácií
verejnosti by mali koncovým
používateľom sprostredkovať jasné a
zrozumiteľné informácie o všetkých
podstatných prvkoch zmluvy pred jej
záväzným potvrdením zo strany koncového
používateľa. Informácie by mali byť
záväzné a nemenné, okrem prípadov, keď
sa pozmenia na základe následnej zmluvy
medzi koncovým používateľom a
poskytovateľom. Komisia a niekoľko
národných regulačných orgánov nedávno
zistilo podstatné rozdiely medzi rýchlosťou
služieb prístupu na internet uvádzanou v
reklamách a rýchlosťou, ktorá bola
koncovým používateľom skutočne k
dispozícii. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti by preto mali
koncových používateľov ešte pred
uzatvorením zmluvy informovať o
rýchlosti a ďalších parametroch kvality
služby, ktoré môžu reálne dodať v hlavnej
lokalite koncového používateľa. V prípade
pevných a mobilných dátových spojení
dostupná rýchlosť je rýchlosť
komunikačnej služby, ktorú by spotrebiteľ
mohol väčšinou očakávať pri prístupe k
službe, a to bez ohľadu na konkrétnu
hodinu. Normálne dostupná rýchlosť by
mala byť odvodená od odhadovaných
rýchlostných rozpätí, rýchlostných
priemerov, rýchlosti v čase špičky
a minimálnej rýchlosti. Metodika by sa
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mala stanoviť v rámci usmernení BEREC
a mala by sa pravidelne preskúmavať
a aktualizovať, aby odrážala vývoj v
oblasti technológií a infraštruktúry.
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby
poskytovatelia umožnili koncovým
používateľom prístup k porovnateľným
informáciám o pokrytí mobilných sietí
vrátane rôznych technológií v ich
členskom štáte, a to pred uzatvorením
zmluvy, aby týmto koncovým
používateľom umožnili informovane sa
rozhodnúť o nákupe.

Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57) Pokiaľ ide o koncové zariadenia, v
zmluve by sa mali vymedziť všetky
obmedzenia, ktoré poskytovateľ zaviedol
na používanie týchto zariadení, napríklad
zakódovanie mobilných prístrojov na
využívanie len určitých typov kariet SIM,
ako aj všetky poplatky splatné pri skončení
zmluvy pred uplynutím dohodnutej
viazanosti. Po skončení zmluvy po
uplynutí dohodnutej viazanosti by sa
nemali účtovať žiadne poplatky.

(57) Pokiaľ ide o koncové zariadenia, v
zmluve by sa mali vymedziť všetky
obmedzenia, ktoré poskytovateľ zaviedol
na používanie týchto zariadení, napríklad
zakódovanie mobilných prístrojov na
využívanie len určitých typov kariet SIM,
ako aj všetky poplatky splatné pri skončení
zmluvy pred uplynutím dohodnutej
viazanosti. Po skončení zmluvy po
uplynutí dohodnutej viazanosti by sa
nemali účtovať žiadne poplatky.
V zmluvách by sa tiež mali bližšie určiť
poskytované druhy popredajných služieb,
služieb údržby a služieb zákazníckej
podpory. Všade tam, kde je to možné, by
tieto informácie mali obsahovať aj
technické informácie poskytované na
požiadanie týkajúce sa riadneho
fungovania koncového zariadenia, ktoré
si zvolil koncový používateľ. Ak nebola
zistená žiadna technická nekompatibilita,
tieto informácie by sa mali poskytovať
bezplatne.
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Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58) S cieľom predchádzať nepríjemným
prekvapeniam spojeným s výškou faktúr by
koncoví používatelia mali mať možnosť
stanoviť hornú hranicu svojich poplatkov
spojených s využívaním telefónnych
služieb alebo služieb prístupu na internet.
Tento nástroj by mal byť dostupný
bezplatne, s príslušným oznámením, ktoré
je možné opätovne získať, keď sa výška
poplatkov blíži k tejto hranici. Po
dosiahnutí maximálneho limitu by sa tieto
služby koncovým používateľom nemali
viac poskytovať alebo účtovať, pokiaľ
výslovne nepožiadajú o pokračovanie ich
poskytovania podľa dohody s
poskytovateľom.

(58) S cieľom predchádzať nepríjemným
prekvapeniam spojeným s výškou faktúr,
pokiaľ ide o fakturované služby, by
koncoví používatelia mali mať možnosť
stanoviť vopred určenú hornú hranicu
svojich poplatkov spojených s využívaním
telefónnych služieb alebo služieb prístupu
na internet. Tento nástroj by mal zahŕňať
príslušné oznámenie, ktoré je možné
opätovne získať, keď sa výška poplatkov
blíži k tejto hranici.

Pozmeňujúci návrh 55
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
v členských štátoch v súlade s týmto
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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.
________________
1a

Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 95/46/EHS 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 56
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.
__________________
1a Ú.
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Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59) Skúsenosti z členských štátov a
výsledky nedávnej štúdie, ktorú zadala
Výkonná agentúra pre zdravie a
spotrebiteľov, ukázali, že dlhé zmluvné
obdobia a automatické predlžovanie
zmlúv alebo ich predlžovanie v tichosti sú
veľkou prekážkou pri zmene
prevádzkovateľa. Je preto žiaduce, aby
koncoví používatelia mali možnosť bez
akýchkoľvek nákladov odstúpiť od
zmluvy po šiestich mesiacoch od jej
uzatvorenia. V takom prípade sa od
koncových používateľov môže požadovať,
aby svojim poskytovateľom nahradili
zostatkovú hodnotu dotovaného
koncového zariadenia alebo
proporcionálnu zostatkovú hodnotu
akýchkoľvek ďalších zvýhodnení.
Zmluvy, ktoré boli v tichosti predĺžené, by
sa mali dať vypovedať s jednomesačnou
výpovednou lehotou.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(63) S cieľom zabezpečiť podporu pre
poskytovanie miest komplexného
vybavenia a uľahčiť koncovému
používateľovi plynulú zmenu
poskytovateľa by proces zmeny
poskytovateľa mal viesť prijímajúci
poskytovateľ elektronických komunikácií
verejnosti. Prenášajúci poskytovateľ
elektronických komunikácií verejnosti by
nemal zdržiavať ani komplikovať proces
zmeny poskytovateľa. Mali by sa v čo

(63) S cieľom uľahčiť koncovému
používateľovi plynulú zmenu
poskytovateľa by mal mať orgán BEREC
právomoc vypracovať usmernenia
vymedzujúce povinnosti prijímajúceho aj
prenášajúceho poskytovateľa v procese
zmeny poskytovateľa a prenesenia čísla,
ktoré by okrem iného zabezpečili, aby
prenášajúci poskytovateľ elektronických
komunikácií verejnosti nezdržiaval ani
nekomplikoval proces zmeny
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najväčšej miere využívať automatizované
procesy a mala by sa zabezpečiť vysoká
úroveň ochrany osobných údajov.
Dostupnosť transparentných, presných a
včasných informácií týkajúcich sa zmeny
poskytovateľa by mala prispieť k zvýšeniu
dôvery koncových používateľov v
súvislosti so zmenou poskytovateľa a
posilniť ich ochotu aktívne sa podieľať na
konkurenčnom procese.

poskytovateľa, aby bol tento proces čo
najviac automatizovaný a aby sa
zabezpečila vysoká úroveň ochrany
osobných údajov. Tieto usmernenia by
takisto mali riešiť problematiku toho, ako
zabezpečiť kontinuitu služieb pre
koncových používateľov, a to aj
prostredníctvom identifikačných prvkov
ako e-mailové adresy, napríklad
prostredníctvom možnosti použitia
nástroja preposielania elektronickej pošty.
Dostupnosť transparentných, presných a
včasných informácií týkajúcich sa zmeny
poskytovateľa by mala prispieť k zvýšeniu
dôvery koncových používateľov v
súvislosti so zmenou poskytovateľa a
posilniť ich ochotu aktívne sa podieľať na
konkurenčnom procese.

Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64) Zmluvy s prenášajúcimi
poskytovateľmi elektronických
komunikácií verejnosti by sa po zmene
poskytovateľa mali automaticky zrušiť
bez toho, aby koncoví používatelia museli
robiť dodatočné kroky. V prípade
predplatených služieb by sa zostatkové
sumy kreditu, ktoré sa nevyčerpali, mali
vrátiť spotrebiteľovi, ktorý mení
poskytovateľa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(65) Koncoví používatelia musia mať
možnosť plynulého prechodu pri zmene
dôležitých identifikátorov, ako je
napríklad e-mailová adresa. Na tento účel
a s cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k
strate e-mailových komunikácií, koncoví
používatelia by mali mať bezplatnú
možnosť zvoliť si nástroj na preposielanie
elektronickej pošty, ktorý ponúka
prenášajúci poskytovateľ služby prístupu
na internet v prípadoch, keď má koncový
používateľ e-mailovú adresu, ktorú
poskytuje prenášajúci poskytovateľ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70) Vykonávacie právomoci týkajúce sa
harmonizácie a koordinácie povoľovania
rádiového spektra, charakteristík
bezdrôtových prístupových bodov s malým
dosahom, koordinácie medzi členskými
štátmi, pokiaľ ide o prideľovanie
rádiového spektra, podrobnejších
technických a metodických pravidiel
týkajúcich sa európskych produktov
virtuálneho prístupu k širokopásmovému
pripojeniu a zabezpečenia prístupu na
internet a primeraného riadenia prevádzky
a kvality služieb, by sa mali vykonávať v
súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201125.

(70) Vykonávacie právomoci týkajúce sa
harmonizácie a koordinácie povoľovania
rádiového spektra, charakteristík
bezdrôtových prístupových bodov s malým
dosahom a kritérií primeraného používania
by sa mali vykonávať v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 182/201125.

____________________

____________________

25 Nariadenie

25 Nariadenie

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

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

Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť
medzi cieľom a opatreniami potrebnými na
dobudovanie jednotného trhu pre
elektronické komunikácie podľa tohto
nariadenia a určitých konkrétnych
existujúcich právnych ustanovení a na to,
aby sa zohľadnili kľúčové prvky
vyvíjajúcej sa rozhodovacej praxe, mali by
sa zmeniť smernica 2002/21/ES, smernice
2002/20/ES a 2002/22/ES a nariadenie č.
531/2012. V rámci toho je potrebné
zabezpečiť, aby sa smernica 2002/21/ES a

(71) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť
medzi cieľom a opatreniami potrebnými na
splnenie cieľov tohto nariadenia a určitých
konkrétnych existujúcich právnych
ustanovení mali by sa zmeniť smernica
2002/21/ES, smernice 2002/20/ES a
2002/22/ES a nariadenie č. 531/2012
a nariadenie (ES) č. 1211/2009, ako aj
rozhodnutie 243/2012/EÚ. V rámci toho je
potrebné harmonizovať prijaté kritériá a
posúdiť pritom vymedzenie
a konkurencieschopnosť príslušných trhov,
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súvisiace smernice interpretovali v spojení
s týmto nariadením, zaviesť posilnené
právomoci Komisie, aby mohla zabezpečiť
konzistentnosť opravných prostriedkov
uložených európskym poskytovateľom
elektronických komunikácií, ktorí majú
značnú silu na trhu v kontexte
európskeho konzultačného mechanizmu,
harmonizovať prijaté kritériá a posúdiť
pritom vymedzenie
a konkurencieschopnosť príslušných trhov,
prispôsobiť oznamovací systém podľa
smernice 2002/20/ES vzhľadom na
jednotné povolenie EÚ, ako aj zrušiť
ustanovenia o minimálnej harmonizácii
práv koncových používateľov stanovených
v smernici 2002/22/ES, ktoré budú po
úplnej harmonizácii stanovenej v tomto
nariadení zbytočné.

prispôsobiť oznamovací systém podľa
smernice 2002/20/ES, ako aj zrušiť
ustanovenia o minimálnej harmonizácii
práv koncových používateľov stanovených
v smernici 2002/22/ES, ktoré budú po
harmonizácii stanovenej v tomto nariadení
zbytočné.

Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(72) Trh s mobilnými komunikáciami je
naďalej fragmentovaný a neexistuje
žiadna mobilná sieť, ktorá by pokrývala
všetky členské štáty. Poskytovatelia
roamingu musia preto, s cieľom
zabezpečiť služby mobilných komunikácií
svojim domácim zákazníkom cestujúcim v
rámci Únie, nakupovať veľkoobchodné
roamingové služby od prevádzkovateľov v
navštívenom členskom štáte. Tieto
veľkoobchodné poplatky predstavujú
nezanedbateľnú prekážku pri poskytovaní
roamingových služieb na cenových
úrovniach, ktoré by zodpovedali domácim
mobilným službám. Mali by sa preto
prijať ďalšie opatrenia, pomocou ktorých
by sa dosiahlo zníženie týchto poplatkov.
Obchodné alebo technické dohody medzi
poskytovateľmi roamingu, na základe
ktorých sa umožňuje virtuálne rozšírenie
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pokrytia ich siete v celej Únii, sú
prostriedkom na internalizáciu
veľkoobchodných nákladov. S cieľom
poskytnúť vhodné stimuly, mali by sa
upraviť určité regulačné povinnosti
stanovené v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 531/201226.
Najmä ak poskytovatelia roamingových
služieb prostredníctvom svojich vlastných
sietí alebo dvoj- či mnohostranných
roamingových dohôd zabezpečia, že
všetkým zákazníkom v Únii budú
štandardne ponúknuté roamingové tarify
na úrovni domácich taríf, na takýchto
poskytovateľov by sa nemala uplatňovať
povinnosť domácich poskytovateľov
umožňovať svojim zákazníkom prístup k
roamingovým hlasovým, SMS a dátovým
službám akéhokoľvek alternatívneho
poskytovateľa roamigu, pod podmienkou
prechodného obdobia, keď bol takýto
prístup už udelený.
__________________
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Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o
roamingu vo verejných mobilných
komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú.
v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10).

Pozmeňujúci návrh 65
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
PE522.762v03-00
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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.

Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(74) V Digitálnej agende pre Európu a
nariadení č. 531/2012 sa stanovuje cieľ
politiky, aby sa rozdiel medzi
roamingovými a domácimi tarifami
približoval nule. Z praktického hľadiska
je v tejto súvislosti potrebné, aby zákazníci
spadajúci do ktorejkoľvek z rozsiahlych
pozorovateľných kategórií domácej
spotreby, identifikovateľných na základe
rozličných domácich maloobchodných
balíkov ponúkaných zmluvnou stranou,
mali možnosť pri pravidelných cestách v
rámci Únie bez váhania zachovávať
typické domáce spotrebiteľské zvyklosti,
aké sa viažu na ich príslušné domáce
maloobchodné balíky bez toho, aby im
vznikli dodatočné náklady k nákladom,
ktoré majú v domácom prostredí. Takéto
rozsiahle kategórie možno určiť v
súčasných obchodných postupoch na
základe napríklad diferenciácie domácich
maloobchodných balíkov medzi
zákazníkmi s predplatenými službami a
zákazníkmi so službami fakturovanými po
ich poskytnutí, balíky iba pre GSM (t. j.
hlas, SMS); balíky prispôsobené
rozličným objemom spotreby; balíky na
podnikateľské a spotrebiteľské účely;
maloobchodné balíky s cenami za
spotrebované jednotky a balíky, ktoré
poskytujú súbor jednotiek (napr. minúty
hovoru, megabyty dát) za štandardný
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poplatok bez ohľadu na skutočnú
spotrebu. Rozmanitosť plánov a balíkov
maloobchodných taríf, ktoré sú dostupné
zákazníkom na domácich mobilných
trhoch v celej Únii, umožňuje uspokojiť
rozmanité požiadavky používateľov v
súvislosti s trhom, na ktorom prebieha
hospodárska súťaž. Táto flexibilita na
domácich trhoch by sa takisto mala
odraziť na roamingovom prostredí vo
vnútri Únie, pričom treba mať na zreteli,
že skutočnosť, že poskytovatelia roamingu
potrebujú veľkoobchodné vstupy od
nezávislých prevádzkovateľov sietí v
rozličných členských štátoch, môže byť
stále oprávňujúcim dôvodom na
ukladanie limitov, pokiaľ ide o primerané
využívanie, ak sa na takúto roamingovú
spotrebu uplatňujú domáce tarify.

Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(75) Hoci posúdenie prijateľného
charakteru objemov hlasových
roamingových hovorov, SMS a dát, ktoré
majú byť za domáce sadzby v rámci ich
rozličných maloobchodných balíkov je v
prvom rade zodpovednosťou
poskytovateľov roamingových služieb,
národné regulačné orgány by mali
dohliadať na to, aby poskytovatelia
roamingu uplatňovali takéto prijateľné
využívanie limitov, a zabezpečiť, aby tieto
limity boli osobitne vymedzené
prostredníctvom podrobných
kvantifikovaných informácií v zmluvách a
boli vyjadrené spôsobom, ktorý je pre
zákazníkov jasný a transparentný. Pri
realizácii takých opatrení by mali národné
regulačné orgány zohľadňovať príslušné
usmernenia orgánu BEREC. Orgán
BEREC by mal vo svojich usmerneniach

(75) Hoci posúdenie objemu hlasových
roamingových hovorov, SMS a dát, na
ktoré sa majú vzťahovať domáce sadzby v
maloobchodných balíkoch poskytovateľov
roamingových služieb, je v prvom rade ich
zodpovednosťou, môžu bez ohľadu na
zrušenie maloobchodných poplatkov za
roaming do 15. decembra 2015
uplatňovať na využívanie regulovaných
roamingových služieb poskytovaných na
príslušnej domácej cenovej úrovni
doložku o primeranom využívaní
roamingu a odkázať na kritériá
primeraného využívania. Tieto kritériá by
sa mali uplatňovať tak, aby mohli
spotrebitelia pri svojich pravidelných
cestách v rámci Únie bez obáv opakovať
svoj obvyklý model typickej domácej
spotreby spojený s balíčkom domácich
maloobchodných služieb. Národné
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určiť jednotlivé používateľské vzory
odôvodnené na základe najrozšírenejších
trendov používania hlasových, dátových a
SMS služieb na úrovni Únie a na základe
vývoja prognóz, najmä pokiaľ ide o
spotrebu bezdrôtových dát.

regulačné orgány by mali dohliadať na to,
aby poskytovatelia roamingu uplatňovali
takéto primerané využívanie limitov, a
zabezpečiť, aby tieto limity boli konkrétne
vymedzené prostredníctvom podrobných
kvantifikovaných informácií v zmluvách a
boli vyjadrené spôsobom, ktorý je pre
zákazníkov jasný a transparentný. Pri
realizácii takýchto opatrení by mali
národné regulačné orgány zohľadňovať
príslušné usmernenia orgánu BEREC,
ktoré vychádzajú z verejnej konzultácie a
týkajú sa uplatňovania kritérií
primeraného využívania roamingu v
maloobchodných zmluvách
poskytovaných poskytovateľmi roamingu.
Orgán BEREC by mal vo svojich
usmerneniach určiť jednotlivé
používateľské vzory odôvodnené na
základe najrozšírenejších trendov
používania hlasových, dátových a SMS
služieb na úrovni Únie a na základe vývoja
prognóz, najmä pokiaľ ide o spotrebu
bezdrôtových dát. Maximálne cenové
stropy eurotarify by mali až do skončenia
platnosti nariadenia (EÚ) č. 531/2012 aj
naďalej slúžiť ako bezpečnostná horná
hranica poplatkov za spotrebu roamingu
presahujúcu primerané využívanie
limitov.

Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(76) Na zabezpečenie jasnosti a právnej
istoty by sa mal stanoviť 15. december ako
termín na konečné ukončenie
uplatňovania maloobchodných
roamingových príplatkov, ktoré sa začalo
nariadením (ES) č. 717/2007. Komisia by
mala okrem toho vypracovať do 30. júna
2015, pred konečným zrušením
maloobchodných príplatkov, správu
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o všetkých prípadných potrebných
zmenách veľkoobchodných poplatkov
alebo veľkoobchodných mechanizmov,
pričom by mala zohľadniť aj sadzby za
ukončenie služieb mobilných komunikácií
vzťahujúcich sa na roaming v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(77) S cieľom zabezpečiť stabilitu a
strategickú vedúcu pozíciu pre činnosti
orgánu BEREC, radu regulačných
orgánov BEREC by mal zastupovať
predseda s plným úväzkom vymenovaný
radou regulačných orgánov na základe
kvalít, schopností, vedomostí o trhu
elektronických komunikácií a jeho
účastníkoch, ako aj náležitých skúseností
v oblasti dohľadu a regulácie, po
otvorenom výberovom konaní, ktoré
organizuje a vedie rada regulačných
orgánov a pomáha jej pritom Komisia. Na
účely vymenovania prvého predsedu rady
regulačných orgánov by Komisia mala
okrem iného zostaviť užší zoznam
kandidátov na základe kvalít, schopností,
vedomostí o trhu elektronických
komunikácií a jeho účastníkoch, ako aj
náležitých skúseností v oblasti dohľadu a
regulácie. Na účely nasledujúcich
vymenovaní by sa mala v správe, ktorá sa
má vypracovať podľa tohto nariadenia,
prehodnotiť vhodnosť užšieho zoznamu
zostaveného Komisiou. Úrad BEREC by
tak mal pozostávať z predsedu rady
regulačných orgánov, riadiaceho výboru a
administratívneho riaditeľa.
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Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(79 a) Regulačný rámec pre elektronické
komunikácie by mal byť preskúmaný, ako
bolo požadované v uznesení Európskeho
parlamentu o správe o vykonávaní
regulačného rámca pre elektronické
komunikácie1a. Preskúmanie by malo byť
založené na hodnotení ex-post vplyvu
tohto rámca od roku 2009, dôkladnej
konzultácii a dôkladnom hodnotení exante očakávaných vplyvov návrhov
vychádzajúcich z preskúmania. Návrhy by
mali byť predložené včas, aby ich mohol
zákonodarca analyzovať a riadne o nich
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diskutovať.
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1a P7_TA(2013)0454

Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá
potrebné na:

Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(a) uľahčenie praktického vykonávania
práva poskytovateľov elektronických
komunikačných služieb a sietí
prevádzkovať svoje siete a poskytovať
služby bez ohľadu na to, kde má
poskytovateľ hlavné miesto podnikania
alebo kde v Únii sa nachádzajú jeho
zákazníci prostredníctvom
harmonizovaného a zjednodušeného
systému oznamovania vychádzajúceho z
harmonizovaného vzoru,

Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) občania a podniky majú právo
PE522.762v03-00
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a možnosť získať prístup ku
konkurencieschopným, bezpečným
a spoľahlivým elektronickým
komunikačným službám bez ohľadu na to,
z ktorého miesta v Únii sa poskytujú, a bez
toho, aby ich brzdili cezhraničné
obmedzenia alebo neodôvodnené
dodatočné náklady.

práva občanov a podnikov na prístup ku
konkurencieschopným, bezpečným
a spoľahlivým elektronickým
komunikačným službám so spoločnými
pravidlami na zabezpečenie vysokej
úrovne ochrany, súkromia a bezpečnosti
ich osobných údajov bez toho, aby im
prekážali cezhraničné obmedzenia alebo
neodôvodnené dodatočné náklady
a sankcie,

Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
Text predložený Komisiou

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

Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
Text predložený Komisiou

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

Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V tomto nariadení sa konkrétne
stanovujú regulačné zásady, podľa ktorých

2. V tomto nariadení sa konkrétne
stanovujú regulačné zásady, podľa ktorých
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v rámci svojich vlastných kompetencií
koná Komisia, Orgán európskych
regulátorov pre elektronické komunikácie
(BEREC) a príslušné vnútroštátne orgány,
v spojení s ustanoveniami smerníc
2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES
a 2002/22/ES, s cieľom:

v rámci svojich vlastných kompetencií
koná Komisia, Orgán európskych
regulátorov pre elektronické komunikácie
(BEREC) a príslušné vnútroštátne
a regionálne orgány, v spojení
s ustanoveniami smerníc 2002/19/ES,
2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES,
s cieľom:

Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 80
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

Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

a pokročilých vysokokapacitných
infraštruktúr a ich inováciu, a dbať na to,
aby pokryli celú Úniu a boli schopné
uspokojiť vyvíjajúci sa dopyt koncových
používateľov bez ohľadu na to, kde sa na
území Únie nachádzajú;

Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) uľahčiť inovatívne poskytovanie
služieb s vysokou kvalitou,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno f
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) slúžiť záujmom občanov a koncových
používateľov v súvislosti
s prepojiteľnosťou, a to zlepšovaním
investičných podmienok v záujme
RR\1023959SK.doc
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väčšieho výberu a kvality prístupu k sieti
a služieb a uľahčením mobility v celej
Únii, ako aj sociálneho a územného
začlenenia.

Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(a) jednotné oprávnenie EÚ pre
európskych poskytovateľov
elektronických komunikácií,
(b) hlbšiu konvergenciu regulačných
podmienok v súvislosti s nutnosťou
a primeranosťou nápravných opatrení,
ktoré ukladajú národné regulačné orgány
európskym poskytovateľom
elektronických komunikácií,
(c) harmonizované poskytovanie určitých
veľkoobchodných produktov
širokopásmového pripojenia na úrovni
Únie za konvergentných regulačných
podmienok,
(d) koordinovaný európsky rámec na
prideľovanie harmonizovaného rádiového
frekvenčného spektra pre bezdrôtové
širokopásmové komunikačné služby,
a teda vytvorenie európskeho
bezdrôtového priestoru,
(e) harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa
práv koncových používateľov a podpory
účinnej hospodárskej súťaže na
maloobchodných trhoch, a teda vytvorenie
európskeho spotrebiteľského priestoru
pre elektronické komunikácie,
(f) postupné zrušenie neodôvodnených
PE522.762v03-00
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príplatkov za medzinárodné komunikácie
vo vnútri Únie a roamingové komunikácie
v rámci Únie.
Odôvodnenie
Po presune práv spotrebiteľa, ktoré obsahuje tento návrh nariadenia, do smernice
o univerzálnej službe už nie je potrebné, aby ostali aj v návrhu.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
3a. Ustanoveniami tohto nariadenia nie
sú dotknuté acquis Únie v oblasti ochrany
údajov ani články 7 a 8 Charty
základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Tieto ustanovenia zavádzajú veľmi komplexný mechanizmus s nepredvídateľnou štruktúrou
dohľadu. Akýkoľvek návrh by mal byť predmetom hlbokého a podrobného konzultačného
procesu a mal by sa následne analyzovať počas revízie celého rámca.
RR\1023959SK.doc
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Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 3
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci návrh 89
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 90
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,
PE522.762v03-00
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vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 91
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 92
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 93
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 8
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) „harmonizované rádiové frekvenčné
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie“ je rádiové frekvenčné
spektrum, pri ktorom sú podmienky
dostupnosti a efektívneho využívania
harmonizované na úrovni Únie, a to najmä
v súlade s rozhodnutím Európskeho
parlamentu a Rady 676/2002/ES27 , a ktoré
slúži na elektronické komunikačné služby

(8) „harmonizované rádiové frekvenčné
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie“ je rádiové frekvenčné
spektrum, pri ktorom sú podmienky
dostupnosti, účinnosti a primárneho
používania harmonizované na úrovni Únie
v súlade s ustanoveniami stanovenými
smernicou 2002/21/ES a rozhodnutím
Európskeho parlamentu a Rady
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s výnimkou vysielania,

676/2002/ES27, a ktoré slúži na
elektronické komunikačné služby
s výnimkou vysielania,

__________________

__________________

27

27

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).

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 94
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 9
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) „bezdrôtový prístupový bod s malým
dosahom“ je malé zariadenie s nízkym
výkonom na bezdrôtový prístup k sieti,
ktoré pracuje s malým dosahom a môže,
ale nemusí byť súčasťou verejnej pozemnej
mobilnej komunikačnej siete a môže, ale
nemusí byť vybavené jednou alebo
viacerými anténami s malým vizuálnym
vplyvom, ktoré umožňujú bezdrôtový
prístup verejnosti k elektronickým
komunikačným sieťam bez ohľadu na
základnú topológiu siete,

(9) „bezdrôtový prístupový bod s malým
dosahom“ je malé zariadenie s nízkym
výkonom na bezdrôtový prístup k sieti,
ktoré pracuje s malým dosahom, využíva
licencované frekvenčné spektrum alebo
kombináciu licencovaného frekvenčného
spektra a frekvenčného spektra
oslobodeného od licencie a môže, ale
nemusí byť súčasťou verejnej pozemnej
mobilnej komunikačnej siete a môže, ale
nemusí byť vybavené jednou alebo
viacerými anténami s malým vizuálnym
vplyvom, ktoré umožňujú bezdrôtový
prístup verejnosti k elektronickým
komunikačným sieťam bez ohľadu na
základnú topológiu siete,

Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 10
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) „rádiová miestna počítačová sieť“
(RLAN) je systém bezdrôtového prístupu
PE522.762v03-00
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(10) „rádiová miestna počítačová sieť“
(RLAN) je systém bezdrôtového prístupu
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s nízkym výkonom pracujúci v malom
rozsahu s nízkym rizikom interferencie
s inými takýmito systémami
rozmiestnenými v tesnej blízkosti inými
používateľmi, ktorý využíva frekvenčné
spektrum na nevýhradnom základe, pre
ktoré sú podmienky dostupnosti
a efektívneho využívania na tento účel
harmonizované na úrovni Únie,

s nízkym výkonom pracujúci v malom
rozsahu s nízkym rizikom rušivého vplyvu
na iné takéto systémy rozmiestnené
v tesnej blízkosti inými používateľmi,
ktorý využíva frekvenčné spektrum
oslobodené od licencie, pre ktoré sú
podmienky dostupnosti a efektívneho
využívania na tento účel harmonizované na
úrovni Únie,

Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 11
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 97
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
RR\1023959SK.doc

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

Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 13
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 99
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 na internet“ je
verejne dostupná elektronická
komunikačná služba, ktorá poskytuje
pripojenie na internet, a tým prepojiteľnosť
prakticky medzi všetkými koncovými
bodmi pripojenými na internet bez ohľadu
na použité sieťové technológie alebo
koncové zariadenie;

Pozmeňujúci návrh 100
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
PE522.762v03-00
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(15) „špecializovaná služba“ je
elektronická komunikačná služba
optimalizovaná so zreteľom na špecifický
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schopnosť prístupu k špecifickému
obsahu, aplikáciám či službám alebo ich
kombinácii, a ktorej technické vlastnosti
sú medzi koncovými bodmi kontrolované,
alebo ktorá poskytuje možnosť odosielať
údaje určitému počtu účastníkov alebo
koncových bodov alebo ich od nich
prijímať, a s ktorou sa neobchoduje ani sa
vo veľkej miere nepoužíva ako náhrada za
službu prístupu k internetu;

obsah, aplikácie alebo služby, alebo ich
kombinácie, ktorá je poskytovaná
prostredníctvom logicky oddelenej
kapacity, vychádza z prísnej kontroly
prístupu s cieľom zabezpečiť zvýšenú
kvalitu od jedného konca k druhému a nie
je ponúkaná ani použiteľná ako náhrada
za službu pripojenia k internetu;

Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 16
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) „prijímajúci poskytovateľ
elektronických komunikácií pre
verejnosť“ je poskytovateľ elektronických
komunikácií pre verejnosť, ku ktorému sa
prenáša telefónne číslo alebo služba,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 17
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) „prenášajúci poskytovateľ
elektronických komunikácií pre
verejnosť“ je poskytovateľ elektronických
komunikácií pre verejnosť, od ktorého sa
prenáša telefónne číslo alebo služba.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Európsky poskytovateľ elektronických
komunikácií má právo poskytovať
elektronické komunikačné siete a služby
RR\1023959SK.doc

1. Akýkoľvek poskytovateľ elektronických
komunikácií má právo poskytovať
elektronické komunikačné siete a služby
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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.

v celej Únii a uplatňovať práva spojené
s poskytovaním týchto sietí a služieb
v každom členskom štáte, v ktorom pôsobí,

Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od článku 12 smernice
2002/20/ES môže európsky poskytovateľ
elektronických komunikácií podliehať
administratívnym poplatkom
uplatňovaným v hostiteľskom členskom
štáte len vtedy, ak má ročný obrat za
elektronické komunikačné služby
v danom členskom štáte vo výške viac ako
0,5 % celkového vnútroštátneho obratu
v oblasti elektronických komunikácií. Pri
vyberaní týchto poplatkov sa berie do
úvahy iba obrat za elektronické
komunikačné služby v dotknutom
členskom štáte.
PE522.762v03-00
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vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. V prípade sporu medzi podnikmi
RR\1023959SK.doc

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

Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 7
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 4
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]
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vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 5
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 6
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 7
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Tento oddiel sa uplatňuje na
harmonizované rádiové frekvenčné
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie.
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1. Tento oddiel sa uplatňuje na
harmonizované rádiové frekvenčné
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie v súlade so smernicou
2002/21/ES, rozhodnutím 676/2002/ES a
rozhodnutím 243/2012.
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Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť
z poplatkov uložených na zaistenie
optimálneho využívania zdrojov rádiového
frekvenčného spektra v súlade s článkom
13 smernice 2002/20/ES a organizovať
a využívať svoje rádiové frekvenčné
spektrum na účely verejného poriadku,
verejnej bezpečnosti a obrany.

2. Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť
z poplatkov uložených na zaistenie
optimálneho využívania zdrojov rádiového
frekvenčného spektra v súlade s článkom
13 smernice 2002/20/ES a organizovať
a využívať svoje rádiové frekvenčné
spektrum na účely verejného poriadku,
verejnej bezpečnosti a obrany
zabezpečením cieľov verejného záujmu,
ako je napríklad kultúrna rozmanitosť a
pluralita médií.

Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pri výkone právomocí prenesených na
Komisiu v tomto oddiele, Komisia v čo
najväčšej miere zohľadňuje všetky
relevantné stanoviská skupiny pre politiku
rádiového frekvenčného spektra
ustanovenej rozhodnutím Komisie
2002/622/ES28.

3. Pri výkone právomocí prenesených na
Komisiu v tomto oddiele, Komisia v čo
najväčšej miere zohľadňuje všetky
relevantné stanoviská skupiny pre politiku
rádiového frekvenčného spektra
ustanovenej rozhodnutím Komisie
2002/622/ES28 a všetky regulačné
osvedčené postupy, správy alebo rady,
ktoré vydá BEREC vo svojej pôsobnosti.

_______________

______________

28

28

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

74/404

RR\1023959SK.doc

Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Článok 8a
Harmonizácia určitých aspektov
týkajúcich sa prevodu alebo prenájmu
individuálnych práv na používanie
rádiových frekvencií a ich trvania
1. Bez toho, aby bola dotknutá smernica
2002/21/ES alebo uplatňovanie pravidiel
hospodárskej súťaže pre podniky, sa vo
vzťahu k prevodu alebo prenájmu práv na
využívanie frekvenčného spektra alebo
jeho častí, uvedených v článku 6 ods.8)
rozhodnutia č 243/2012/EÚ uplatnia tieto
zásady:
(a) členské štáty sprístupnia verejnosti
aktuálne informácie o všetkých týchto
právach na využívanie v
štandardizovanom elektronickom
formáte;
(b) členské štáty nesmú odmietnuť
povoliť prevod alebo prenájom
existujúcemu držiteľovi takýchto práv na
využívanie;
(c) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje
písmeno b), môžu členské štáty odmietnuť
prenos iba vtedy, ak sa zistí, že existuje
zjavné riziko, že nový držiteľ nebude
schopný plniť existujúce podmienky
práva na využívanie;
(d) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje
písmeno b), členské štáty nesmú
odmietnuť prenájom, ak sa prevádzateľ
zaväzuje, že zostane aj naďalej
zodpovedný za plnenie existujúcich
podmienok práv na využívanie.
2. Každý administratívny poplatok uložený
podnikom v súvislosti so spracovaním
žiadosti o prevod alebo prenájom
frekvenčného spektra musí celkovo

RR\1023959SK.doc

75/404

PE522.762v03-00

SK

pokrývať len administratívne náklady
vrátane podporných opatrení , ako sú
vydanie nového práva na využívanie,
ktoré vzniklo pri spracovaní žiadosti.
Všetky tieto poplatky musia byť ukladané
objektívnym, transparentným a
primeraným spôsobom, ktorý
minimalizuje dodatočné administratívne
náklady a súvisiace poplatky. Na poplatky
uložené podľa tohto odseku sa uplatňuje
článok 12 ods. 2 smernice 2002/20/ES.
3. Všetky práva na využívanie
frekvenčného spektra sa udeľujú na
najmenej 25 rokov a v každom prípade na
obdobie, ktoré je primerané na
stimulovanie investícií a hospodárskej
súťaže a odrádza od nedostatočného
využívania alebo „hromadenia“
frekvenčného spektra. Členské štáty môžu
udeľovať práva na používanie na dobu
neurčitú.
4. Členské štáty môžu stanoviť primerané
a nediskriminačné odobratie práv, a to aj
práv s minimálnym trvaním 25 rokov, s
cieľom zabezpečiť efektívne využívanie
frekvenčného spektra vrátane využívania
na účely riadenia frekvenčného spektra,
národnej bezpečnosti, otázok porušovania
licencie, harmonizovanej zmeny
využívania pásma a neplatenia poplatkov,
avšak nielen na ne.
5. Dĺžka trvania všetkých existujúcich
práv na využívanie spektra sa týmto
predlžuje na 25 rokov od dátumu ich
udelenia bez toho, aby boli dotknuté iné
podmienky spojené s právom na
používanie a právami na použitie na dobu
neurčitú.
6. Zavedenie minimálnej dĺžky trvania
licencie 25 rokov by nemalo brániť
regulačným orgánom vo vydávaní
dočasných licencií a licencií pre
sekundárne využitie v harmonizovanom
pásme.
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Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány pre rádiové
frekvenčné spektrum prispievajú k rozvoju
bezdrôtového priestoru, v ktorom sa
spájajú investície a zbližujú konkurenčné
podmienky pre vysokorýchlostné
bezdrôtové širokopásmové komunikácie
a ktorý umožňuje plánovanie
a poskytovanie integrovaných
multiteritoriálnych sietí a služieb, ako aj
úspory z rozsahu, a tým posilňuje inovácie,
hospodársky rast a prináša dlhodobý úžitok
pre koncových používateľov.

Bez toho, aby boli dotknuté ciele
všeobecného záujmu, príslušné
vnútroštátne orgány pre rádiové frekvenčné
spektrum prispievajú k rozvoju
bezdrôtového priestoru, v ktorom sa
spájajú investície a zbližujú konkurenčné
podmienky pre vysokorýchlostné
bezdrôtové širokopásmové komunikácie
a ktorý umožňuje plánovanie
a poskytovanie integrovaných,
interoperabilných, otvorených
multiteritoriálnych sietí a služieb, ako aj
úspory z rozsahu, a tým posilňuje inovácie,
hospodársky rast a prináša dlhodobý úžitok
pre koncových používateľov.

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

Príslušné vnútroštátne orgány upustia od
uplatňovania postupov alebo ukladania
podmienok pre využívanie rádiového
frekvenčného spektra, ktoré by mohli
neprimerane brániť poskytovateľom
elektronických komunikácií poskytovať
integrované elektronické komunikačné
siete a služby vo viacerých členských
štátoch alebo v celej Únii. Zaisťujú, aby
rozvoj takého bezdrôtového priestoru
svojím rušivým vplyvom neprimerane
neobmedzoval prevádzku existujúcich
služieb alebo aplikácií v príslušných
pásmach spektra a susedných pásmach.

Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na umožnenie využívania rádiového
frekvenčného spektra príslušné
vnútroštátne orgány uplatňujú najmenej
RR\1023959SK.doc

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

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

Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

3. Pri stanovovaní podmienok a postupov
udeľovania povolení na využívanie
rádiového frekvenčného spektra príslušné
vnútroštátne orgány prihliadajú najmä na
objektívne, transparentné a
nediskriminačné zaobchádzanie
s existujúcimi prevádzkovateľmi na jednej
a potenciálnymi prevádzkovateľmi, ako aj
kolektívne, spoločne využívané a
nelicencované využívanie spektra.
Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia
tiež koexistenciu medzi existujúcimi a
novými používateľmi frekvenčného
spektra. Na tento účel vykonávajú
komplexné posúdenie vplyvu, ako aj
konzultácie, pričom obe musia zahŕňať
všetky zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5,
príslušné vnútroštátne orgány pri
PE522.762v03-00
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4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5,
príslušné vnútroštátne orgány pri
78/404
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stanovovaní podmienok a postupov
udeľovania oprávnení na využívanie
rádiového frekvenčného spektra berú do
úvahy a prípadne zosúladia tieto regulačné
zásady:

stanovovaní podmienok a postupov
udeľovania oprávnení na využívanie
rádiového frekvenčného spektra berú do
úvahy a prípadne zosúladia tieto regulačné
zásady:

a) maximalizácia záujmu koncových
používateľov vrátane ich záujmu na
efektívnych dlhodobých investíciách
a inováciách v oblasti bezdrôtových sietí
a služieb a na účinnej hospodárskej súťaži,

a) maximalizácia záujmu koncových
používateľov vrátane ich záujmu na
efektívnych dlhodobých investíciách
a inováciách v oblasti bezdrôtových sietí
a služieb a na účinnej hospodárskej súťaži,

b) zabezpečenie najefektívnejšieho
využívania a efektívneho spravovania
rádiového frekvenčného spektra,

b) zabezpečenie najefektívnejšieho
využívania a efektívneho spravovania
rádiového frekvenčného spektra, ako aj
dostupnosti nelicencovaného
frekvenčného spektra,

c) zabezpečenie predvídateľných
a porovnateľných podmienok, ktoré
umožnia plánovať investície do sietí
a služby na multiteritoriálnom základe
a dosiahnuť úspory z rozsahu,

c) zabezpečenie predvídateľných
a porovnateľných podmienok, ktoré
umožnia dlhodobé investície do sietí
a služby na multiteritoriálnom základe
a dosiahnutie úspor z rozsahu,

d) zabezpečenie nevyhnutnosti
a primeranosti uložených podmienok, a to
aj prostredníctvom objektívneho
posúdenia, či je opodstatnené uložiť
dodatočné podmienky, ktoré by mohli byť
v prospech alebo v neprospech určitých
prevádzkovateľov,

d) zabezpečenie nevyhnutnosti
a primeranosti uložených podmienok, a to
aj prostredníctvom objektívneho a
transparentného posúdenia, či je
opodstatnené uložiť dodatočné podmienky,
ktoré by mohli byť v prospech alebo
v neprospech určitých prevádzkovateľov,

e) zabezpečenie širokého územného
pokrytia vysokorýchlostnými
bezdrôtovými širokopásmovými sieťami
a vysokej úrovne rozšírenia súvisiacich
služieb a ich spotreby.

e) zabezpečenie širokého územného
pokrytia vysokorýchlostnými
bezdrôtovými širokopásmovými sieťami a
vysokej úrovne rozšírenia súvisiacich
služieb a ich spotreby a súčasne
zohľadnenie verejného záujmu a
sociálnych, kultúrnych a ekonomických
hodnôt spektra ako celku;
ea) zabezpečenie, aby akákoľvek zmena v
politike s ohľadom na efektívne
využívanie spektra zohľadňovala jeho
vplyv na verejný záujem, pokiaľ ide o
neželaný rušivý vplyv a náklady.
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Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
5a. Príslušné vnútroštátne orgány
zabezpečia, aby boli k dispozícii
informácie o podmienkach a postupoch
pre využívanie rádiového frekvenčného
spektra a umožní zainteresovaným
stranám, aby predložili svoje názory počas
tohto postupu.

Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) technické charakteristiky rôznych
dostupných pásiem rádiového
frekvenčného spektra,

(a) technické charakteristiky a súčasné a
plánované využitie rôznych dostupných
pásiem rádiového frekvenčného spektra;

Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) najefektívnejšie využívanie rádiového
frekvenčného spektra v súlade s článkom 9
ods. 4 písm. b), pričom berú do úvahy
charakteristiky príslušného pásma alebo
pásiem,

(a) čo najefektívnejšie využívanie
rádiového frekvenčného spektra v súlade
s článkom 9 ods. 4 písm. b), pričom berú
do úvahy charakteristiky a súčasné a
plánované využitie príslušného pásma
alebo pásiem,

Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia,
že prípadné poplatky za práva na
využívanie rádiového frekvenčného
spektra:

Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia,
aby prípadné poplatky za práva na
využívanie všetkých druhov rádiového
frekvenčného spektra

(a) primerane odzrkadľujú sociálnu
a ekonomickú hodnotu rádiového
frekvenčného spektra vrátane pozitívnych
externých účinkov,

(a) primerane odzrkadľovali sociálnu,
kultúrnu a ekonomickú hodnotu rádiového
frekvenčného spektra vrátane pozitívnych
externých účinkov,

(b) bránia nedostatočnému využívaniu sietí
a služieb a podporujú investície do ich
kapacity, kvality a do pokrytia týmito
sieťami a službami,

(b) bránia nedostatočnému využívaniu sietí
a služieb a podporujú investície do ich
kapacity, kvality a do pokrytia týmito
sieťami a službami;

(c) bránia diskriminácii a zabezpečujú
rovnosť príležitostí medzi
prevádzkovateľmi, a to aj medzi
existujúcimi a potenciálnymi
prevádzkovateľmi,

(c) bránia diskriminácii a zabezpečujú
rovnosť príležitostí medzi
prevádzkovateľmi, a to aj medzi
existujúcimi a potenciálnymi
prevádzkovateľmi,

(d) sú optimálne rozdelené na okamžité
a prípadné pravidelné platby, a to najmä so
zreteľom na potrebu stimulovať rýchle
budovanie sietí a využívanie rádiového
frekvenčného spektra v súlade s článkom 9
ods. 4 písm. b) a e).

(d) boli optimálne rozdelené na počiatočné
a, pokiaľ možno, pravidelné platby, a to
najmä so zreteľom na potrebu stimulovať
rýchle budovanie sietí a využívanie
rádiového frekvenčného spektra v súlade
s článkom 9 ods. 4 písm. b) a e).
(da) sa platili nie skôr ako jeden rok pred
tým, ako prevádzkovatelia začnú používať
rádiové frekvenčné spektrum.
Technické a regulačné podmienky
spojené s právami na využívanie
frekvenčného spektra musia byť
stanovené a prístupné prevádzkovateľom
a zainteresovaným stranám pred začatím
dražby;

Tento odsek sa uplatňuje bez toho, aby
bolo dotknuté uplatňovanie odseku 5,
pokiaľ ide o akékoľvek podmienky vedúce
k diferenciácii poplatkov medzi
prevádzkovateľmi, ktoré sú stanovené
s cieľom podporiť účinnú hospodársku
súťaž.
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Tento odsek sa uplatňuje bez toho, aby
bolo dotknuté uplatňovanie odseku 5,
pokiaľ ide o akékoľvek podmienky vedúce
k diferenciácii poplatkov medzi
prevádzkovateľmi, ktoré sú stanovené
s cieľom podporiť účinnú hospodársku
súťaž.
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Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak technické podmienky dostupnosti
a efektívneho využívania harmonizovaného
rádiového frekvenčného spektra pre
bezdrôtové širokopásmové komunikácie
umožňujú využitie príslušného rádiového
frekvenčného spektra v rámci režimu
všeobecného oprávnenia, príslušné
vnútroštátne orgány nesmú ukladať žiadne
dodatočné podmienky a zamedzia, aby
alternatívne využívanie spektra bránilo
účinnému uplatňovaniu takéhoto
harmonizovaného režimu.

1. Ak technické podmienky dostupnosti
a efektívneho využívania harmonizovaného
rádiového frekvenčného spektra pre
bezdrôtové širokopásmové komunikácie
umožňujú využitie príslušného rádiového
frekvenčného spektra v rámci režimu
všeobecného oprávnenia, príslušné
vnútroštátne orgány nesmú ukladať žiadne
dodatočné podmienky a zamedzia, aby
alternatívne využívanie spektra bránilo
účinnému uplatňovaniu takéhoto
harmonizovaného režimu. Nedotkne sa to
článku 2 ods. 8.

Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné vnútroštátne orgány stanovia
časové harmonogramy udeľovania alebo
opätovného udeľovania práv na využívanie
zdrojov alebo obnovovania týchto práv
podľa podmienok existujúcich práv, ktoré
sa budú uplatňovať pri rádiovom
frekvenčnom spektre harmonizovanom
pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie.

1. Pri plnom zohľadnení smerníc
2002/21/ES, najmä jej článkov 7, 8a, 9 a
9a, rozhodnutia č. 676/2002/EÚ a
rozhodnutia č. 243/2012/EÚ, najmä
článkov 2, 3, 5 a 6 príslušné vnútroštátne
orgány stanovia časové harmonogramy
udeľovania alebo opätovného udeľovania
práv na využívanie zdrojov alebo
obnovovania týchto práv podľa podmienok
existujúcich práv

Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

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

(a) stanoviť spoločný časový
harmonogram pre Úniu ako celok alebo
časové harmonogramy primerané situáciám
v rôznych kategóriách členských štátov,
termín alebo termíny, dokedy majú byť
udelené individuálne práva na využívanie
harmonizovaného pásma alebo kombinácie
doplnkových harmonizovaných pásiem
a umožnené skutočné využívanie
rádiového frekvenčného spektra na výlučné
alebo spoločné poskytovanie bezdrôtových
RR\1023959SK.doc

(a) stanoví spoločný časový harmonogram
pre Úniu ako celok alebo časové
harmonogramy primerané situáciám
v rôznych kategóriách členských štátov,
termín alebo termíny, dokedy majú byť
udelené individuálne práva na využívanie
harmonizovaného pásma alebo kombinácie
doplnkových harmonizovaných pásiem
a umožnené skutočné využívanie
rádiového frekvenčného spektra na výlučné
alebo spoločné poskytovanie bezdrôtových
83/404
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širokopásmových komunikácií v celej Únii,

širokopásmových komunikácií v celej Únii,

(b) určiť minimálne trvanie platnosti práv
udelených v harmonizovaných pásmach,

(b) určí minimálne trvanie platnosti práv
udelených v harmonizovaných pásmach,
ktoré je najmenej 25 rokov a v každom
prípade pokrýva obdobie, ktoré je
primerané na stimuláciu investícií,
inovácií a hospodárskej súťaže,
a odradenie od nedostatočného využívania
alebo „hromadenia“ frekvenčného
spektra; alebo rozhodne, že práva sa majú
udeliť na neurčitú dobu.

(c) v prípade práv, ktoré svojou povahou
nie sú právami na dobu neurčitú, určiť
synchronizovaný termín uplynutia platnosti
alebo obnovenia pre Úniu ako celok,

(c) v prípade práv, ktoré svojou povahou
nie sú právami na dobu neurčitú, určí
synchronizovaný termín uplynutia platnosti
alebo obnovenia pre Úniu ako celok,

(d) určiť termín uplynutia platnosti
akýchkoľvek existujúcich práv na
využívanie harmonizovaných pásiem
s výnimkou práv pre bezdrôtové
širokopásmové komunikácie, alebo
v prípade práv na dobu neurčitú termín,
dokedy sa právo na využívanie zdrojov má
zmeniť, aby sa umožnilo poskytovanie
širokopásmových bezdrôtových
komunikácií.

(d) určí dátum, do ktorého sa zmení
existujúce právo na využívanie spektra,
pokiaľ ide o harmonizované pásma pre
bezdrôtové širokopásmové komunikácie
tak, aby sa umožnilo poskytovanie
bezdrôtových širokopásmových
komunikácií.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade
s postupom preskúmania uvedeným v
článku 33 ods. 2.

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade
s postupom preskúmania uvedeným
v článku 33 ods. 2 a bez toho, aby boli
dotknuté ustanovenia uvedené v článku 9
ods. 3 a 4 smernice 2002/21/ES.

Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia takisto môže prijať vykonávacie
akty, ktorými sa harmonizuje termín
uplynutia platnosti alebo obnovenia
individuálnych práv na využívanie
rádiového frekvenčného spektra pre
bezdrôtové širokopásmové pripojenie
v harmonizovaných pásmach, ktoré už
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Pri dodržaní článku 8a ods. 4 Komisia
takisto prijme vykonávacie akty do
jedného roka od nadobudnutia účinnosti
tohto nariadenia, ktorými sa harmonizuje
termín uplynutia platnosti alebo obnovenia
individuálnych práv na využívanie
rádiového frekvenčného spektra pre
84/404
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v čase prijatia týchto aktov existujú,
s cieľom synchronizovať termín obnovenia
alebo opätovného udelenia práv na
využívanie týchto pásiem v celej Únii
vrátane možnej synchronizácie s termínom
obnovenia alebo opätovného pridelenia
iných pásiem harmonizovaných
prostredníctvom vykonávacích opatrení
prijatých v súlade s odsekom 2 alebo
s týmto odsekom. Tieto vykonávacie akty
sa prijmú v súlade s postupom
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2.

bezdrôtové širokopásmové pripojenie v
harmonizovaných pásmach, ktoré už v čase
prijatia týchto aktov existujú, s cieľom
synchronizovať termín obnovenia alebo
opätovného udelenia práv na využívanie
týchto pásiem v celej Únii vrátane možnej
synchronizácie s termínom obnovenia
alebo opätovného pridelenia iných pásiem
harmonizovaných prostredníctvom
vykonávacích opatrení prijatých v súlade s
odsekom 2 alebo s týmto odsekom. Tieto
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s
postupom preskúmania uvedeným v článku
33 ods. 2.

Ak sa vo vykonávacích aktoch
stanovených v tomto odseku vymedzuje
harmonizovaný termín pre obnovenie alebo
opätovné udelenie práv na využívanie
rádiového frekvenčného spektra, ktorý
spadá až do obdobia po termíne uplynutia
platnosti alebo obnovenia existujúcich
individuálnych práv na využívanie
takéhoto rádiového frekvenčného spektra
v ktoromkoľvek z členských štátov,
príslušné vnútroštátne orgány predĺžia
platnosť existujúcich práv až do
harmonizovaného termínu za rovnakých
hmotnoprávnych podmienok oprávnenia,
aké sa uplatňovali predtým, vrátane
akýchkoľvek uplatniteľných pravidelných
poplatkov.

Ak vo vykonávacích aktoch stanovených
v tomto odseku vymedzuje harmonizovaný
termín pre obnovenie alebo opätovné
udelenie práv na využívanie rádiového
frekvenčného spektra, ktorý spadá až do
obdobia po termíne uplynutia platnosti
alebo obnovenia existujúcich
individuálnych práv na využívanie
takéhoto rádiového frekvenčného spektra
v ktoromkoľvek z členských štátov, dĺžka
trvania týchto práv použitia sa predlžuje
bez toho, aby boli dotknuté iné podmienky
spojené s týmito právami.

Ak je predĺženie obdobia platnosti udelené
v súlade s druhým pododsekom
v porovnaní s pôvodným trvaním platnosti
práv na využívanie zdrojov výrazné,
príslušné vnútroštátne orgány môžu
podmieniť predĺženie platnosti práv
akýmikoľvek úpravami predtým platných
podmienok oprávnenia, ktoré sú potrebné
vzhľadom na zmenené okolnosti, a to
vrátane uloženia dodatočných poplatkov.
Tieto dodatočné poplatky sa vypočítajú na
základe pro rata temporis z akéhokoľvek
počiatočného poplatku za pôvodné práva
na využívanie zdrojov, ktorý bol
vypočítaný výslovne na základe pôvodne
plánovaného trvania platnosti.
RR\1023959SK.doc
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Vo vykonávacích aktoch stanovených
v tomto odseku sa nevyžaduje skrátenie
trvania platnosti existujúcich práv na
využívanie zdrojov v žiadnom z členských
štátov okrem prípadov, keď je v súlade
s článkom 14 ods. 2 smernice 2002/20/ES,
pričom sa tieto vykonávacie akty
nevzťahujú na existujúce práva na dobu
neurčitú.

Vo vykonávacích aktoch stanovených
v tomto odseku sa nevyžaduje skrátenie
trvania platnosti existujúcich práv na
využívanie zdrojov v žiadnom z členských
štátov okrem prípadov, keď je v súlade
s článkom 14 ods. 2 smernice 2002/20/ES,
pričom sa tieto vykonávacie akty
nevzťahujú na existujúce práva na dobu
neurčitú.

Ak Komisia prijme vykonávací akt
v súlade s odsekom 2, môže uplatniť
ustanovenia tohto odseku mutatis mutandis
na akékoľvek práva na využívanie
dotknutého harmonizovaného pásma pre
bezdrôtové širokopásmové pripojenie.

Ak Komisia prijme vykonávací akt
v súlade s odsekom 2, môže uplatniť
ustanovenia tohto odseku mutatis mutandis
na akékoľvek práva na využívanie
dotknutého harmonizovaného pásma pre
bezdrôtové širokopásmové pripojenie.

Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – pododsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak príslušné vnútroštátne orgány udelia
práva na využívanie zdrojov
v harmonizovanom pásme pred prijatím
vykonávacieho aktu v súvislosti s týmto
pásmom, vymedzia podmienky udelenia
týchto práv, najmä tie, ktoré sa týkajú
trvania ich platnosti, a to tak, aby
príjemcovia práv na využívanie zdrojov
boli informovaní o možnosti, že Komisia
prijme vykonávacie akty v súlade
s odsekom 2, ktorými sa stanoví
minimálne trvanie platnosti týchto práv
alebo synchronizované uplynutie platnosti
alebo cyklus obnovenia práv pre Úniu ako
celok. Tento pododsek sa nevzťahuje na
udeľovanie práv na dobu neurčitú.

Ak príslušné vnútroštátne orgány udelia
práva na využívanie zdrojov
v harmonizovanom pásme pred prijatím
vykonávacieho aktu v súvislosti s týmto
pásmom, vymedzia podmienky udelenia
týchto práv, a to tak, aby príjemcovia práv
na využívanie zdrojov boli informovaní
o možnosti, že Komisia prijme
vykonávacie akty v súlade s odsekom 2,
pre Úniu ako celok. Tento pododsek sa
nevzťahuje na udeľovanie práv na dobu
neurčitú.

Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade harmonizovaných pásiem, pre
ktoré bol vo vykonávacom akte prijatom
v súlade s odsekom 2 stanovený spoločný
časový harmonogram udeľovania práv na
využívanie zdrojov a umožnenia ich
skutočného využívania, príslušné
vnútroštátne orgány poskytnú Komisii
včasné a dostatočne podrobné informácie
o svojich plánoch na zabezpečenie jeho
dodržiavania. Komisia môže prijať
vykonávacie akty, ktorými sa vymedzí
formát a postupy pre poskytovanie
takýchto informácií. Tieto vykonávacie
akty sa prijmú v súlade s postupom
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 2.

V prípade harmonizovaných pásiem, pre
ktoré bol vo vykonávacom akte prijatom
v súlade s odsekom 2 stanovený spoločný
časový harmonogram udeľovania práv na
využívanie zdrojov a umožnenia ich
skutočného využívania, príslušné
vnútroštátne orgány poskytnú Komisii
včasné a dostatočne podrobné informácie
o svojich plánoch na zabezpečenie jeho
dodržiavania. Komisia prijme vykonávacie
akty, ktorými sa vymedzí formát a postupy
pre poskytovanie takýchto informácií do
jedného roka od nadobudnutia účinnosti
tohto nariadenia. Tento vykonávací akt sa
prijíma v súlade s postupom preskúmania
uvedeným v článku 33 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Článok 12a
Spoločný postup povoľovania na udelenie
individuálnych práv na používanie
rádiového frekvenčného spektra
1. Dva alebo viaceré členské štáty môžu
na plnení svojich povinností podľa
článkov 6 a 7 smernice o povolení
spolupracovať vzájomne a s Komisiou
s cieľom stanoviť spoločný postup
povoľovania na udelenie individuálnych
práv na používanie rádiového
frekvenčného spektra v súlade
s akýmkoľvek prípadným spoločným
harmonogramom stanoveným podľa
článku 12 ods. 2. Spoločný postup
povoľovania musí spĺňať tieto kritériá:
(a) individuálne vnútroštátne postupy
povoľovania iniciujú a vykonávajú
vnútroštátne príslušné orgány podľa
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spoločného harmonogramu;
(b) stanovuje podľa potreby spoločné
podmienky a postupy na výber
a udeľovanie individuálnych práv medzi
príslušnými členskými štátmi;
(c) stanovuje podľa potreby spoločné
alebo porovnateľné podmienky pri
individuálne práva na používanie
v príslušných členských štátoch, ktoré
okrem iného umožnia udeliť
prevádzkovateľom súvislé portfóliá
frekvenčného spektra, čo sa týka
pridelených blokov frekvenčného spektra.
2. Keď členské štáty zamýšľajú stanoviť
spoločný postup povoľovania,
vnútroštátne príslušné orgány súčasne
sprístupnia Komisii a príslušným
orgánom návrh svojich opatrení. Komisia
informuje ostatné členské štáty.
3. Spoločný postup udeľovania povolení
musí byť vždy otvorený pre ďalšie členské
štáty.

Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) trvanie platnosti práv na využívanie
zdrojov,

(c) trvanie platnosti práv na využívanie
zdrojov, ktoré je najmenej 25 rokov
a ktoré je v každom prípade primerané z
hľadiska stimulácie investícií
a hospodárskej súťaže a odrádzania od
nedostatočného využívania alebo
„hromadenia“ frekvenčného spektra;

Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno j
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno d
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na účely jednotného vykonávania
režimu všeobecného oprávnenia na
zavádzanie, pripojenie a prevádzku
bezdrôtových prístupových bodov s malým
dosahom podľa odseku 1 môže Komisia
prostredníctvom vykonávacieho aktu
vymedziť technické charakteristiky, pokiaľ
ide o navrhovanie, zavádzanie a prevádzku
bezdrôtových prístupových bodov s malým
dosahom, pričom súlad s týmito
charakteristikami zabezpečí ich nenápadný
charakter pri používaní v rôznych
miestnych kontextoch. Komisia vymedzí
tieto technické charakteristiky na základe
maximálnej veľkosti, výkonu,
elektromagnetických vlastností, ako aj
vizuálneho vplyvu zavádzaných
bezdrôtových prístupových bodov s malým
dosahom. Uvedené technické
charakteristiky na používanie bezdrôtových
prístupových bodov s malým dosahom
musia byť v súlade minimálne s

2. Na účely jednotného vykonávania
režimu všeobecného povolenia na
zavádzanie, pripojenie a prevádzku
bezdrôtových prístupových bodov s malým
dosahom podľa odseku 1 Komisia
prostredníctvom vykonávacieho aktu
prijatého do jedného roka od
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
vymedzí technické charakteristiky, pokiaľ
ide o navrhovanie, zavádzanie a prevádzku
bezdrôtových prístupových bodov s malým
dosahom, pričom súlad s týmito
charakteristikami zabezpečí ich nenápadný
charakter pri používaní v rôznych
miestnych kontextoch. Komisia vymedzí
tieto technické charakteristiky na základe
maximálnej veľkosti, výkonu,
elektromagnetických vlastností, ako aj
vizuálneho vplyvu zavádzaných
bezdrôtových prístupových bodov s malým
dosahom. Uvedené technické
charakteristiky na používanie bezdrôtových
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požiadavkami smernice 2013/35/EÚ30 a s
hraničnými hodnotami vymedzenými v
odporúčaní Rady č. 1999/519/ES.31

prístupových bodov s malým dosahom
musia byť v súlade minimálne
s požiadavkami smernice 2013/35/EÚ30
a s hraničnými hodnotami vymedzenými
v odporúčaní Rady č. 1999/519/ES31.

__________________

__________________

30

Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013
o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich
sa vystavenia pracovníkov rizikám
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel
(elektromagnetické polia) (20. samostatná
smernica v zmysle článku 16 ods. 1
smernice 89/391/EHS) a o zrušení
smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179,
29.6.2013, s. 1).

30

31 Odporúčanie

31

Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013
o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich
sa vystavenia pracovníkov rizikám
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel
(elektromagnetické polia) (20. samostatná
smernica v zmysle článku 16 ods. 1
smernice 89/391/EHS) a o zrušení
smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179,
29.6.2013, s. 1).

Rady 1999/519/ES z 12.
júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej
verejnosti účinkom elektromagnetických
polí (0 Hz až 300 GHz), (Ú. v. ES L 1999,
30.7.1999, s. 59).

Odporúčanie Rady 1999/519/ES z 12.
júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej
verejnosti účinkom elektromagnetických
polí (0 Hz až 300 GHz), (Ú. v. ES L 1999,
30.7.1999, s. 59).

Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Charakteristiky vymedzené na to, aby sa
pri zavádzaní, pripojení a prevádzke
bezdrôtového prístupového bodu s malým
dosahom mohol využiť odsek 1, sa
nedotýkajú základných požiadaviek
smernice Európskeho parlamentu a Rady
1999/5/ES, pokiaľ ide o umiestňovanie
takýchto produktov na trh.32

32Technické

__________________

__________________

32 Smernica

32

charakteristiky vymedzené na
to, aby sa pri zavádzaní, pripojení
a prevádzke bezdrôtového prístupového
bodu s malým dosahom mohol využiť
odsek 1, sa nedotýkajú základných
požiadaviek smernice Európskeho
parlamentu a Rady 1999/5/ES, pokiaľ ide o
umiestňovanie takýchto produktov na trh.

Európskeho parlamentu a Rady
1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom
zariadení a koncových telekomunikačných
zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich
zhody (Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10).
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Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999
o rádiovom zariadení a koncových
telekomunikačných zariadeniach
a o vzájomnom uznávaní ich zhody (Ú. v.
90/404
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ES L 91, 7.4.1999, s. 10).

Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 16
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 17
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 17 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
„Článok 17a
Veľkoobchodné produkty s vysokokvalitným prístupom umožňujúce
poskytovanie služieb obchodnej
komunikácie
1. Národné regulačné orgány zvážia, či
poskytovateľom elektronických
komunikačných služieb určených v súlade
s článkom 16 smernice 2002/21/ES
(rámcová smernica), ktorí majú značnú
silu na príslušnom trhu týkajúcom sa
poskytovania veľkoobchodných
vysokokvalitných elektronických
komunikačných služieb, uložia
proporcionálne povinnosť uverejniť
veľkoobchodnú referenčnú ponuku so
zreteľom na usmernenia BEREC uvedené
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v odseku 2. Túto skutočnosť by mali
zvážiť do jedného mesiaca od uverejnenia
usmernení orgánu BEREC.
2. Do 31. decembra 2015 BEREC po
porade so zainteresovanými stranami a v
spolupráci s Komisiou vypracuje
usmernenia, v ktorých určí, aké prvky
majú byť obsiahnuté v referenčnej
ponuke. Tieto usmernenia by sa mali
vzťahovať prinajmenšom na koncové
segmenty prenajatých okruhov a môžu
zahŕňať ďalšie korporátne produkty
veľkoobchodného prístupu, ktoré BEREC
považuje za vhodné so zreteľom na
maloobchodný a veľkoobchodný dopyt a
na osvedčenú regulačnú prax. Národné
regulačné orgány môžu požadovať, aby
referenčná ponuka obsahovala ďalšie
prvky. BEREC tieto usmernenia
pravidelne reviduje so zreteľom na vývoj
trhu a technologický pokrok.“

Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 18
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 19
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 20
PE522.762v03-00
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 145
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
Pevné a mobilné medzinárodné hovory sú v súčasnosti deregulované konkurenčné trhy, ktoré
nevyžadujú reguláciu formou intervencie EÚ.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Kapitola 4 – názov
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Harmonizované práva koncových
používateľov

Práva používateľov na prístup k
otvorenému internetu

Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
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Článok 22
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 22

vypúšťa sa

Riešenie cezhraničných sporov
1. Postupy mimosúdneho riešenia sporov
stanovené v súlade s článkom 34 ods. 1
smernice 2002/22/ES sa takisto uplatňujú
na spory týkajúce sa zmlúv medzi
spotrebiteľmi, a inými koncovými
používateľmi, pokiaľ sú takéto postupy
mimosúdneho riešenia sporov dostupné aj
pre nich, a poskytovateľmi elektronických
komunikácií verejnosti, ktorí majú sídlo v
inom členskom štáte. V prípade sporov,
ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti
smernice 2013/11/EÚ33, sa uplatňujú
ustanovenia danej smernice.
___________________
33

Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013
o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES)
č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Ú. v.
EÚ L 165 z 18. júna 2013, s. 63.
Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 23 – nadpis
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Sloboda poskytovať a využívať prístup k
otvorenému internetu a primerané riadenie
prevádzky

Sloboda poskytovať a využívať prístup k
otvorenému internetu a riadenie prevádzky
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Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. 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
služby prístupu na internet.

1. Koncoví používatelia majú slobodu
prístupu k informáciám a obsahu a ich
šírenia, využívania a poskytovania
aplikácií a služieb a využívania terminálov
podľa vlastného výberu bez ohľadu na
umiestnenie koncového používateľa alebo
poskytovateľa alebo umiestnenie, pôvod
alebo určenie príslušnej služby,
informácií alebo obsahu, a to
prostredníctvom príslušnej služby prístupu
na internet.

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.

Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. 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.

RR\1023959SK.doc

2. Poskytovatelia služieb prístupu na
internet, poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti a poskytovatelia
obsahu, aplikácií a služieb môžu ponúkať
špecializované služby koncovým
užívateľom. Takéto služby smú byť
ponúkané iba vtedy, ak je kapacita siete
dostatočná na ich poskytovanie nad rámec
služieb prístupu na internet a nenarúšajú
podstatným spôsobom dostupnosť alebo
kvalitu služieb prístupu na internet.
Poskytovatelia prístupu na internet pre
95/404
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používateľov nesmú diskriminovať
žiadnu službu.
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.

Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Vykonávanie slobôd stanovených v
odsekoch 1 a 2 sa uľahčuje poskytovaním
úplných informácií v súlade s článkom 25
ods. 1, článkom 26 ods. 2 a článkom 27
ods. 1 a 2.

4. Používateľom sa poskytujú úplné
informácie v súlade s článkom 20 ods. 2,
článkom 21 ods. 3 a článkom 21a
smernice 2002/22/ES, vrátane informácií
o primeraných uplatňovaných
opatreniach týkajúcich sa riadenia
prevádzky, ktoré môžu ovplyvniť prístup k
informáciám a ich šírenie, obsah,
aplikácie a služby špecifikované v
odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia služieb prístupu na
internet nesmú v rámci limitov
akýchkoľvek zmluvne dohodnutých
PE522.762v03-00
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5. Poskytovatelia služieb prístupu na
internet nesmú v rámci limitov
akýchkoľvek zmluvne dohodnutých
96/404
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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 transparentné,
nediskriminačné, primerané a nevyhnutné
na:

objemov dát alebo rýchlostí služieb
prístupu na internet obmedzovať slobody
stanovené v odseku 1 blokovaním,
spomaľovaním, menením alebo
znehodnocovaním špecifického obsahu,
aplikácie alebo služby alebo ich
špecifických tried s výnimkou prípadov,
keď je potrebné uplatniť (vypustenie)
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky.
Opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky
musia byť transparentné, nediskriminačné,
primerané a nevyhnutné na:

a) vykonávanie právneho ustanovenia
alebo súdneho príkazu alebo
predchádzanie alebo zabránenie vážnym
zločinom,

a) vykonávanie súdneho príkazu,

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

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

c) predchádzanie prenášaniu
nevyžiadaných komunikácií koncovým
používateľom, ktorí dali predchádzajúci
súhlas na takéto obmedzujúce opatrenia,
d) minimalizáciu účinkov dočasnej alebo
výnimočnej preťaženosti siete pod
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi
prevádzky sa zaobchádza rovnakým
spôsobom.

d) prevenciu alebo zmiernenie účinkov
dočasnej alebo výnimočnej preťaženosti
siete pod podmienkou, že s ekvivalentnými
druhmi prevádzky sa zaobchádza
rovnakým spôsobom.
Opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky
sa nesmú uplatňovať dlhšie, než je nutné.

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

Bez toho, aby tým bola dotknutá smernica
95/46, musia opatrenia týkajúce sa
riadenia prevádzky predstavovať iba také
spracovanie osobných údajov, ktoré je
nevyhnutné a primerané na účely uvedené
v tomto odseku, a zároveň podliehať
ustanoveniam smernice 2002/58, najmä
pokiaľ ide o dôvernosť komunikácie.
Poskytovatelia služieb prístupu na
internet zavedú vhodné, jednoznačné,
otvorené a účinné postupy vybavovania
sťažností, ktoré sa týkajú podozrení v
súvislosti s porušením ustanovení tohto
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článku. Týmito postupmi nie je dotknuté
právo užívateľov obrátiť sa v príslušnej
veci na národný regulačný orgán.

Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

1. Pri vykonávaní svojich právomocí
podľa článku 30a vzhľadom na článok 23
národné regulačné orgány úzko sledujú
dodržiavanie ustanovení článku 23 ods. 5
a neustálu dostupnosť nediskriminačných
služieb prístupu na internet na úrovniach
kvality, ktoré zodpovedajú pokrokom
v technológii. V spolupráci s inými
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi
zároveň monitorujú vplyv na kultúrnu
rozmanitosť a inovácie. Národné regulačné
orgány každoročne uverejňujú správy
o svojom monitorovaní a nálezoch a
poskytujú tieto správy Komisii a BEREC.

Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom predchádzať všeobecnému
zhoršeniu kvality služieb prístupu na
internet alebo zaistiť pre koncových
používateľov možnosť prístupu k obsahu
alebo informáciám a ich šírenia alebo
prevádzkovania aplikácií a služieb podľa
vlastného výberu národné regulačné
orgány majú právomoc ukladať minimálne
požiadavky na kvalitu služieb pre

2. S cieľom predchádzať všeobecnému
zhoršeniu kvality služieb prístupu na
internet alebo zaistiť pre koncových
používateľov možnosť prístupu k obsahu
alebo informáciám a ich šírenia alebo
prevádzkovania aplikácií, služieb
a softvéru podľa vlastného výberu národné
regulačné orgány majú právomoc ukladať
minimálne požiadavky na kvalitu služieb a
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poskytovateľov elektronických
komunikácií verejnosti.

v prípade potreby iné parametre kvality
služieb, ktoré vymedzia národné
regulačné orgány poskytovateľom
elektronických komunikácií verejnosti.

Národné regulačné orgány poskytnú
Komisii v dostatočnom predstihu pred
uložením akýchkoľvek takýchto
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah,
predpokladané požiadavky a navrhovaný
spôsob zásahu. Rovnako poskytnú tieto
informácie aj orgánu BEREC. Komisia
môže po preskúmaní týchto informácií
vyjadriť pripomienky alebo odporúčania,
najmä s cieľom zabezpečiť, aby plánované
požiadavky nemali nepriaznivý vplyv na
fungovanie vnútorného trhu. Navrhované
požiadavky sa neprijmú počas obdobia
dvoch mesiacov od doručenia úplných
informácií Komisii, pokiaľ sa Komisia a
národný regulačný orgán nedohodnú
inak, alebo Komisia neinformuje národný
regulačný orgán o skrátenom období
preskúmania alebo Komisia nevznesie
pripomienky a nevydá odporúčania.
Národné regulačné orgány v čo najväčšej
miere zohľadňujú pripomienky alebo
odporúčania Komisie a o prijatých
požiadavkách informujú Komisiu a orgán
BEREC.

Národné regulačné orgány poskytnú
Komisii v dostatočnom predstihu pred
uložením akýchkoľvek takýchto
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah,
predpokladané požiadavky a navrhovaný
spôsob zásahu. Rovnako poskytnú tieto
informácie aj orgánu BEREC. Komisia
môže po preskúmaní týchto informácií
vyjadriť pripomienky alebo odporúčania,
najmä s cieľom zabezpečiť, aby plánované
požiadavky nemali nepriaznivý vplyv na
fungovanie vnútorného trhu. Národné
regulačné orgány v čo najväčšej miere
zohľadňujú pripomienky alebo
odporúčania Komisie a o prijatých
požiadavkách informujú Komisiu a orgán
BEREC.

Pozmeňujúci návrh 155
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. Do šiestich mesiacov od prijatia tohto
nariadenia BEREC po konzultácii so
zúčastnenými stranami a v úzkej
spolupráci s Komisiou stanoví všeobecné
usmernenia, v ktorých vymedzí jednotné
podmienky na vykonávanie povinností
národných príslušných orgánov podľa
tohto článku, a to najmä pokiaľ ide o
uplatňovanie primeraných opatrení riadenia
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prevádzky a sledovanie dodržiavania.

Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Článok 24a
Preskúmanie
Komisia prehodnotí v úzkej spolupráci s
orgánom BEREC uplatňovanie
ustanovení o špecializovaných službách a
po verejných konzultáciách predloží do
[vložte dátum: tri roky od nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia] Európskemu
parlamentu a Rade správu a prípadné
vhodné návrhy.

Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 25
Text predložený Komisiou
[...]

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 26
Text predložený Komisiou
[...]
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Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
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Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 27
Text predložený Komisiou
[...]

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.

Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 28
Text predložený Komisiou
[...]

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 29
Text predložený Komisiou
[...]
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Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje úplne vypustiť tento článok. Aj keď je potrebné zabezpečiť, aby boli
spotrebitelia v rámci jedného balíka primerane chránení z hľadiska všetkých prvkov,
spravodajca je presvedčený, že to nie je najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, keďže rozsah
pôsobnosti rámca telekomunikácií je obmedzený na elektronické komunikačné služby a siete.
Selektívne rozšírenie rozsahu (ako sa navrhuje v článku 29) vytvára právne nejasnú situáciu,
ktorej vyriešenie by si vyžadovalo dlhý zoznam ďalších pozmeňujúcich návrhov vzťahujúcich
sa na zvyšok rámca (žiadne z nich sa nenavrhujú).
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 30
Text predložený Komisiou
[...]

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.

Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 30 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Článok 30 a
Dohľad a presadzovanie
1. Národné regulačné orgány musia mať
potrebné zdroje na monitorovanie
dodržiavania tohto nariadenia na svojom
území a vykonávanie dohľadu.
2. Národné regulačné orgány zverejnia
aktualizované informácie týkajúce sa
aplikovania tohto nariadenia spôsobom,
ktorý umožní zainteresovaným stranám
ľahký prístup k týmto informáciám.
3. Národné regulačné orgány sú
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oprávnené požadovať od podnikov
podliehajúcich povinnostiam podľa tohto
nariadenia, aby im poskytli všetky
informácie týkajúce sa vykonávania a
presadzovania tohto nariadenia. Tieto
podniky poskytnú takéto informácie bez
zbytočného odkladu na požiadanie a v
súlade s lehotami a v rozsahu
vyžadovanom národným regulačným
orgánom.
4. Národné regulačné orgány môžu z
vlastnej iniciatívy zasiahnuť, aby
zabezpečili súlad s týmto nariadením.
5. Národné regulačné orgány zavedú
vhodné, jednoznačné, otvorené a účinné
postupy vybavovania sťažností, ktoré sa
týkajú podozrenia v súvislosti s porušením
ustanovení článku 23. Národné regulačné
orgány vybavujú tieto sťažnosti bez
zbytočného odkladu.
6. Ak národný regulačný orgán zistí, že
dochádza k porušovaniu povinností
stanovených v tomto nariadení, požiada o
okamžité ukončenie takéhoto
porušovania.

Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2
Text predložený Komisiou
Pokiaľ ide o európskych poskytovateľov
elektronických komunikácií, sankcie sa
ukladajú v súlade s kapitolou II a so
zreteľom na príslušné právomoci
národných regulačných orgánov v
domovskom a hostiteľskom členskom
štáte.
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Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 32
Text predložený Komisiou
[...]

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 1
Smernica 2002/20/ES
Článok 3
Text predložený Komisiou
V článku 3 ods. 2 sa vypúšťa druhý
pododsek.

Pozmeňujúci návrh
(1) Článok 3 sa mení takto:

Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 1 – písmeno a (nové)
Smernica 2002/20/ES
Článok 3 – odsek 2
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(a) odsek 2 sa nahrádza takto:

2. Poskytovanie elektronických
komunikačných sieťových systémov alebo
poskytovanie elektronických
komunikačných služieb môže, bez toho,
aby boli dotknuté špecifické záväzky, na
ktoré sa odvoláva článok 6 ods. 2 alebo
práva na používanie, na ktoré sa odvoláva
článok 5, podliehať len všeobecnému
povoleniu. Od spomenutého podniku sa
môže požadovať predkladanie oznámenia,
ale nemôže sa požadovať získanie
výslovného rozhodnutia alebo
akéhokoľvek iného správneho opatrenia od
národného regulačného orgánu pred
vykonávaním práv pochádzajúcich z
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„2. Poskytovanie elektronických
komunikačných sieťových systémov alebo
poskytovanie elektronických
komunikačných služieb môže, bez toho,
aby boli dotknuté špecifické záväzky, na
ktoré sa odvoláva článok 6 ods. 2 alebo
práva na používanie, na ktoré sa odvoláva
článok 5, podliehať len všeobecnému
povoleniu. Ak členský štát sa členský štát
domnieva, že požiadavka oznamovania je
odôvodnená, tento členský štát môže od
podnikov požadovať predloženie
oznámenia BEREC-u, ale nemôže
požadovať získanie výslovného
rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného
104/404
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povolenia. Na základe oznámenia, v
prípadoch keď sa to vyžaduje, podnik
môže začať činnosť, v prípadoch kde je to
potrebné, vzhľadom na ustanovenia o
právach používania v článkoch 5, 6 a 7.

správneho opatrenia od národného
regulačného orgánu alebo akéhokoľvek
iného orgánu pred vykonávaním práv
pochádzajúcich z povolenia Na základe
oznámenia BEREC, v prípadoch keď sa to
vyžaduje, podnik môže začať činnosť, v
prípadoch kde je to potrebné, vzhľadom na
ustanovenia o právach používania v
článkoch 5, 6 a 7.“

Podniky poskytujúce cezhraničné
elektronické komunikačné služby
podnikom sídliacim vo viacerých
členských štátoch podliehajú najviac
jednému postupu oznamovania v
príslušnom členskom štáte."
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:HTML)
Odôvodnenie
Štandardizované oznámenie BEREC-u by zabezpečilo, že operátori nebudú diskriminovaní
v podobných situáciách v rôznych členských štátoch, a že sa budú uplatňovať konzistentné
regulačné postupy na jednotnom trhu.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 1 – písmeno b (nové)
Smernica 2002/20/ES
Článok 3 – odsek 3
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(b) odsek 3 sa nahrádza takto:

3. Oznámenie, na ktoré sa odvoláva odsek
2, neznamená viac ako prehlásenie
právnickej osoby alebo fyzickej osoby
národnému regulačnému orgánu o
úmysle začať s poskytovaním
elektronických komunikačných sietí alebo
služieb a predkladanie minimálnej
informácie, ktorá sa vyžaduje na to, aby sa
umožnilo národnému regulačnému orgánu
uchovávať register alebo zoznam
poskytovateľov elektronických
komunikačných sieťových systémov a
RR\1023959SK.doc

'3. Oznámenie, na ktoré sa odvoláva odsek
2, neznamená viac ako vyhlásenie podľa
harmonizovaného vzoru v podobe
uvedenej v časti D prílohy právnickej
osoby alebo fyzickej osoby BEREC-u
úmysle začať s poskytovaním
elektronických komunikačných sietí alebo
služieb a predkladanie minimálnej
informácie, ktorá sa vyžaduje na to, aby sa
umožnilo BEREC a národnému
regulačnému orgánu uchovávať register
alebo zoznam poskytovateľov
105/404
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služieb. Táto informácia musí byť
obmedzená na takú, ktorá je potrebná na
identifikáciu poskytovateľa, ako
napríklad registračné čísla spoločnosti, a
kontaktné osoby poskytovateľov, adresy
poskytovateľov, krátky opis sieťového
systému alebo služby a odhadovaný dátum
začatia činnosti.

elektronických komunikačných sieťových
systémov a služieb. Členské štáty nesmú
uvaliť žiadne dodatočné alebo osobitné
požiadavky oznamovania.

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 1 – písmeno c (nové)
Smernica 2002/20/ES
Článok 3 – odsek 3 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(c) dopĺňa sa tento odsek:
'3a. Členské štáty predložia Komisii
a ostatným členským štátom odôvodnené
oznámenie do 12 mesiacov po dátume
uplatňovania nariadenia č. [XX/2014], ak
sa domnievajú, že požiadavka na
oznamovanie je odôvodnená. Komisia
posúdi oznámenie a v prípade potreby
prijme rozhodnutie do troch mesiacov od
dátumu oznámenia žiadajúceho dotknutý
členský štát o zrušenie požiadavky na
oznamovanie.
______________
Nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu
a Rady a Komisie č. [XX/2014] z ...,
ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa
jednotného európskeho trhu s
elektronickými komunikáciami a ktorým
sa menia smernice 2002/20/ES,
2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 (Ú.
v. EÚ L..., s. ...).“
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Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 2 (nový)
Smernica 2002/20/ES
Článok 10 – odsek 6 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2) V článku 10 sa vkladá tento odsek 6a:
„6a. Národný regulačný orgán oznámi
orgánu BEREC všetky opatrenia, ktoré
zamýšľa prijať podľa odsekov 5 a 6. Do
dvoch mesiacov od prijatia oznámenia, v
priebehu ktorých národný regulačný
orgán nemusí prijať konečné opatrenie,
prijme BEREC odôvodnené stanovisko,
ak sa domnieva, že návrh opatrenia by
mohol viesť k vytvoreniu prekážky pre
jednotný trh. BEREC predloží stanovisko
národnému regulačnému orgánu
a Komisii. Národný regulačný orgán v čo
najväčšej možnej miere zohľadní
stanovisko BEREC a všetky záverečné
opatrenia oznámi BEREC. BEREC
príslušným spôsobom aktualizuje svoj
register.“

Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 34 – bod 3 (nový)
Smernica 2002/20/ES
Príloha – časť D (nová)
Text predložený Komisiou

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

Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 34 a (nový)
Rozhodnutie č. 243/2012/EÚ
Článok 6 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Článok 34a
Zmeny rozhodnutia č. 243/2012/EÚ
V článku 6 ods. 8 rozhodnutia č.
243/2012/EÚ
Sa dopĺňa tento pododsek:
„Členské štáty povolia prenos alebo
prenájom akýchkoľvek ďalších
harmonizovaných pásiem na rovnakom
základe ako je vymenované v prvom
pododseku.“

Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 1
Smernica 2002/21/ES
Článok 1

PE522.762v03-00

SK

108/404

RR\1023959SK.doc

Text predložený Komisiou
(1) V článku 1 sa dopĺňa tento odsek 6:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

„Táto smernica a špecifické smernice sa
vykladajú a uplatňujú v spojení s
ustanoveniami nariadenia č. [XX/2014].“
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 1 a (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok 2 – písmeno g
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1a) V článku 2 sa písmeno g mení takto:

„národný regulačný orgán“ je orgán alebo
orgány, ktoré členský štát poveril
regulačnými úlohami stanovenými touto
smernicou a špecifickými smernicami;

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

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:EN:PDF)
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 1 b (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok 3 – odsek 3a
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1b) Odsek 3a článku 3 sa nahrádza takto:

3a. Bez toho, aby boli dotknuté
ustanovenia odsekov 4 a 5, národné
regulačné orgány zodpovedné za reguláciu
trhu ex ante alebo za riešenie sporov medzi
podnikmi podľa článku 20 alebo 21 tejto
smernice konajú nezávisle a nesmú v
súvislosti s výkonom týchto úloh, ktoré im
ukladá vnútroštátne právo vykonávajúce
právo Spoločenstva, žiadať ani prijímať
pokyny od žiadneho iného orgánu.
Nebráni to dohľadu nad nimi podľa
RR\1023959SK.doc

'3a. Bez toho, aby boli dotknuté
ustanovenia odsekov 4 a 5, každý národný
regulačný orgán je zodpovedný aspoň za
reguláciu trhu ex ante podľa článkov 7, 7a,
15 a 16 tejto smernice a článkov 9 až 13b
smernice 2002/19/ES; za prideľovanie
čísel, mien a adries, spoločné umiestnenie
a zdieľanie sieťových prvkov a
pridružených zariadení a riešenie sporov
medzi podnikmi podľa článku 10, 12, 20 a
21 tejto smernice a za cenovú dostupnosť,
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vnútroštátneho ústavného práva.
Právomoc pozastaviť výkon rozhodnutia
alebo zmeniť rozhodnutie národných
regulačných orgánov majú iba odvolacie
orgány zriadené podľa článku 4.

kvalitu služieb určených podnikov,
výpočet nákladov na plnenie povinnosti
univerzálnej služby, kontrolu regulácie
trhu služieb pre koncových užívateľov,
zmluvy, transparentnosť a zverejňovanie
informácií, kvalitu služieb, zabezpečenie
rovnocenného prístupu a výberu pre
zdravotne postihnutých koncových
užívateľov, služby tiesňového volania a
jednotného európskeho čísla tiesňového
volania, prístup k číslam a službám,
poskytovanie doplnkových služieb a
uľahčenie zmeny poskytovateľa podľa
článkov 9, 11, 12, 17, 20, 20a, 21, 21a, 22,
23a, 26, 26a, 28, 29 a 30 smernice
2002/22/ES, za otázky týkajúce sa
povolenia podľa smernice 2002/20, ako aj
smernice 2002/58/ES.

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

Každý národný regulačný orgán koná
nezávisle a nesmie v súvislosti s výkonom
týchto úloh, ktoré im ukladá vnútroštátne
právo vykonávajúce právo Spoločenstva,
žiadať ani prijímať pokyny od žiadneho
iného orgánu. Nebráni to dohľadu nad nimi
podľa vnútroštátneho ústavného práva.
Právomoc pozastaviť výkon rozhodnutia
alebo zmeniť rozhodnutie národných
regulačných orgánov majú iba odvolacie
orgány zriadené podľa článku 4. Členské
štáty zabezpečia, aby vedúci národného
regulačného orgánu alebo prípadne
členovia kolektívneho orgánu plniaceho
túto úlohu v rámci národného regulačného
orgánu uvedeného v prvom pododseku,
alebo ich náhradníci, mohli byť odvolaní z
funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať
požiadavky kladené na plnenie ich
povinností ustanovené vopred vo
vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o
odvolaní z funkcie vedúceho dotknutého
národného regulačného orgánu alebo
prípadne členov kolektívneho orgánu,
ktorý plní túto úlohu, sa zverejní v čase
odvolania z funkcie. Vedúci národného
regulačného orgánu alebo prípadne
členovia kolektívneho orgánu, ktorý plní
túto úlohu, odvolaní z funkcie, dostanú
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odôvodnenie, pričom majú právo požiadať
o jeho uverejnenie, pokiaľ by sa inak
nevykonalo, ktoré sa v takomto prípade
vykoná.
Členské štáty zabezpečia, aby národné
regulačné orgány uvedené v prvom
pododseku mali samostatné ročné
rozpočty. Tieto rozpočty sa zverejnia.
Členské štáty zabezpečia, aby národné
regulačné orgány mali dostatok finančných
a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh,
ktoré im umožnia aktívne sa podieľať na
činnosti Orgánu európskych regulačných
orgánov pre elektronické komunikácie
(BEREC)1.

Členské štáty zabezpečia, aby národné
regulačné orgány uvedené v prvom
pododseku mali samostatné ročné
rozpočty, a aby rozpočty boli dostatočné
na plnenie ich úloh. Tieto rozpočty
a auditované ročné účty zverejnia
jednotlivé národné regulačné orgány.
Každý národný regulačný orgán musí byť
organizovaný a prevádzkovaný tak, aby
bola zaručená objektivita a nestrannosť
jeho činností, a musí mať k dispozícii taký
počet kvalifikovaných pracovníkov, aby
mohol riadne vykonávať svoje úlohy.
Členské štáty zabezpečia, aby národné
regulačné orgány mali dostatok finančných
a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh,
ktoré im umožnia aktívne sa podieľať na
činnosti Orgánu európskych regulačných
orgánov pre elektronické komunikácie
(BEREC)1.

______________________

______________________

1Nariadenie

1Nariadenie

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

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

Jeden NRO na každý ČŠ a harmonizácia ich kľúčových kompetencií a posilnenie ich zdrojov
nebude len prínosná pre dohľad a presadzovanie rámca v ČŠ, ale bude nepriamo ďalej
podporovať prácu NRO v BEREC-i.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 – písmeno a
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a

RR\1023959SK.doc

111/404

PE522.762v03-00

SK

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– a) v odseku 1 sa prvý pododsek
nahrádza takto:

vypúšťa sa

1. V prípadoch, keď je cieľom
zamýšľaného opatrenia, na ktoré sa
vzťahuje článok 7 ods. 3, uložiť, zmeniť
alebo zrušiť povinnosť prevádzkovateľa
podľa článku 16 tejto smernice v spojení s
článkom 5 a článkami 9 až 13 smernice
2002/19/ES (prístupová smernica), a
článku 17 smernice 2002/22/ES (smernica
univerzálnej služby), Komisia môže v
rámci jednomesačného obdobia
stanoveného v článku 7 ods. 3 tejto
smernice oznámiť príslušnému
národnému regulačnému orgánu a
orgánu BEREC svoje dôvody, prečo sa
domnieva, že navrhované opatrenie by
vytvorilo prekážku jednotnému trhu, alebo
svoje vážne pochybnosti, pokiaľ ide o
súlad opatrenia s právnymi predpismi
Únie, pričom zohľadní akékoľvek
prípadné odporúčanie prijaté podľa
článku 19 ods. 1 tejto smernice týkajúce
sa harmonizovaného uplatňovania
konkrétnych ustanovení tejto smernice a
špecifických smerníc. V takomto prípade
sa navrhované opatrenie nemôže prijať
počas ďalších troch mesiacov od
oznámenia Komisie.
Odôvodnenie
Aby sa predišlo škodlivým účinkom na koncových používateľov, je potrebné opätovne potvrdiť
kompetencie národných orgánov, pokiaľ ide o úlohu harmonizovať uplatňovanie osobitných
ustanovení tejto a ďalších osobitných smerníc.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

– b) odsek 2 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 – písmeno c
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

„aa) prijať rozhodnutie, na základe
ktorého sa od príslušného národného
regulačného orgánu požaduje, aby zrušil
navrhované opatrenie, spolu s
konkrétnymi návrhmi na jeho zmenu, keď
je cieľom zamýšľaného opatrenia uložiť,
zmeniť alebo zrušiť povinnosť
európskeho prevádzkovateľa
elektronických komunikácií v zmysle
nariadenia [XXX/2014].“
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Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 – písmeno d
Smernica 2002/21/ES
Článok 7a
Text predložený Komisiou
– d) v odseku 6 sa dopĺňa tento pododsek:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 a (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 4
Text predložený Komisiou

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

Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 2 b (nový)
Smernica 2002/21/ES
Článok 9b – odsek 3 – pododsek 1
Platný text

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

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

'3. Komisia prijme vhodné vykonávacie
opatrenia s cieľom uľahčiť prevod alebo
prenájom práv na používanie rádiových
frekvencií medzi podnikmi. Tieto
opatrenia sa prijmú do 12 mesiacov po
dátume uplatňovania nariadenia
[XXX/2014]*. Tieto opatrenia sa
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nevzťahujú na frekvencie, ktoré sa
používajú na vysielanie.
_____________
* Nariadenie (EÚ) Európskeho
parlamentu a Komisie č. [XX/2014] z ...,
ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa
jednotného európskeho trhu s
elektronickými komunikáciami a ktorým
sa menia smernice 2002/20/ES,
2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 (Ú.
v. EÚ L..., s. ...).“
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:EN:HTML)
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 35 – bod 4
Smernica 2002/21/ES
Článok 19 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
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Článok 36 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 2 – písmeno f a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1a) V článku 2 druhom pododseku sa
vkladajú tieto písmená:
„(fa) prijímajúci poskytovateľ
elektronických komunikácií pre verejnosť
je poskytovateľ elektronických
komunikácií pre verejnosť, ku ktorému sa
prenáša telefónne číslo alebo služba.“;
(fb) „prenášajúci poskytovateľ
elektronických komunikácií pre
verejnosť“ je poskytovateľ elektronických
komunikácií pre verejnosť, od ktorého sa
prenáša telefónne číslo alebo služba.
Odôvodnenie

Toto ustanovenie vkladá nové vymedzenie pojmu „prijímajúci poskytovateľ elektronických
komunikácií pre verejnosť“ do článku 2 smernice o univerzálnej službe.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – nadpis
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1b) Názov článku 20 sa nahrádza takto:

Zmluvy

„Informačné požiadavky týkajúce sa
zmlúv“;

Pozmeňujúci návrh 185
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 c (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek -1 a (nový)
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1c) Do článku 20 sa vkladá tento odsek:
‘-1a. Členské štáty zabezpečia, aby sa
informácie uvedené v odsekoch 1 a 1a
poskytovali ešte pred uzatvorením zmluvy
jasným, úplným a ľahko dostupným
spôsobom a bez toho, aby tým boli
dotknuté požiadavky stanovené v smernici
o právach spotrebiteľov* týkajúce sa
zmlúv uzatváraných mimo prevádzkových
priestorov/na diaľku. Spotrebitelia a iní
koncoví používatelia, ktorí o to požiadajú,
majú prístup ku kópii zmluvy na
trvanlivom nosiči.
Členské štáty môžu vo svojom
vnútroštátnom práve zachovať alebo doň
zaviesť jazykové požiadavky na zmluvné
informácie, aby sa zabezpečilo, že týmto
informáciám spotrebiteľ alebo na iný
žiadajúci koncový používateľ poľahky
porozumie.
_________________
* Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a
smernica Európskeho parlamentu a Rady
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho
parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L
304, 22.11.2011, s. 64).

Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 d (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 1
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1d) V článku 20 sa odsek 1 nahrádza
takto:
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‘1. Členské štáty zabezpečia, aby
spotrebitelia a ďalší koncoví používatelia,
ktorí si objednajú služby poskytujúce
pripojenie k verejnej komunikačnej sieti
a/alebo verejne dostupné elektronické
komunikačné služby a ktorí si tak želajú,
mali právo uzatvoriť zmluvu s jedným
podnikom alebo viacerými podnikmi
poskytujúcimi takéto pripojenie a/alebo
služby. V uvedenej zmluve sa v jasnej,
úplnej a ľahko prístupnej forme uvedú
aspoň:

‘1. Členské štáty zabezpečia, aby
spotrebitelia a ďalší koncoví používatelia,
ktorí si objednajú služby poskytujúce
pripojenie k verejnej komunikačnej sieti
a/alebo verejne dostupné elektronické
komunikačné služby a ktorí si tak želajú,
mali právo uzatvoriť zmluvu s jedným
podnikom alebo viacerými podnikmi
poskytujúcimi takéto pripojenie a/alebo
služby. V uvedenej zmluve sa uvedú aspoň
tieto informácie:

(a) totožnosť a adresa podniku;

(a) totožnosť, adresa a kontaktné
informácie podniku, a ak sa líši, adresa
a kontaktné údaje v prípade akýchkoľvek
sťažností;

(b) poskytované služby zahŕňajúce najmä:

(b) hlavné charakteristiky poskytovaných
služieb zahŕňajúcich najmä:
(i) konkrétny tarifný plán alebo tarifné
plány, na ktoré sa vzťahujú zmluvy,
a v prípade každého takéhoto tarifného
plánu typy ponúkaných služieb vrátane
objemov komunikácií;

– 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,

(ii) prístup k informáciám o službách
tiesňového volania a mieste volajúceho
v prípade všetkých ponúkaných služieb a
všetky obmedzenia pri poskytovaní služieb
tiesňového volania podľa článku 26,

– 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,
– minimálna ponúkaná úroveň kvality
služieb, konkrétne čas do prvého
pripojenia, a v prípade potreby iné
parametre kvality služieb, ktoré vymedzia
vnútroštátne regulačné orgány,

(iii) minimálna ponúkaná úroveň kvality
služieb, konkrétne čas do prvého
pripojenia, a v prípade potreby iné
parametre kvality služieb, ktoré vymedzia
národné regulačné orgány,

– informácie o akýchkoľvek postupoch
uplatňovaných podnikom pri meraní
a riadení prevádzky, zameraných na
zamedzenie naplnenia alebo zahltenia
sieťového spojenia, a informácie o tom,
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ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu
služieb,
druhy ponúkaných údržbárskych služieb a
podporných služieb zákazníkom, ako aj
spôsob spojenia s týmito službami,

(iv) druhy poskytovaných popredajných,
servisných a zákazníckych podporných
služieb, vrátane – pokiaľ je to možné –
technických informácií týkajúcich sa
riadneho fungovania koncového
zariadenia, ktoré si zvolil koncový
používateľ, podmienok ich poskytovania a
poplatkov za tieto služby a spôsoby
kontaktovania týchto služieb,

– všetky obmedzenia, ktoré poskytovateľ
zavedie na používanie dodaných
koncových zariadení,

(v) 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,
(vi) akékoľvek obmedzenia uložené na
využívanie regulovaných
maloobchodných roamingových služieb za
platné domáce ceny s odkazom na kritériá
primeraného využívania vrátane
podrobných informácií o tom, ako sa tieto
kritériá uplatňujú v súvislosti s cenou,
objemom a ďalšími parametrami
príslušného tarifného plánu;

(c) ak existuje povinnosť podľa článku 25,
možnosti účastníka, pokiaľ ide o to, či
uviesť alebo neuviesť jeho osobné údaje
v zozname, a tieto údaje;

(c) ak existuje povinnosť podľa článku 25,
možnosti účastníka, pokiaľ ide o to, či
uviesť, alebo neuviesť jeho osobné údaje
v zozname, a ich schopnosť overiť,
opraviť alebo vymazať ich údaj;

(d) podrobnosti o cenách a tarifách, vrátane
prostriedkov, ktorými je možné získať
aktualizované informácie o všetkých
platných tarifách a údržbárskych
poplatkoch, ponúkané spôsoby platby a
všetky rozdiely v nákladoch súvisiace so
spôsobom platby;

(d) podrobnosti o cenách a tarifách, vrátane
daní a možných dodatočných poplatkov, a
prostriedkov, ktorými je možné získať
aktualizované informácie o všetkých
platných tarifách a údržbárskych
poplatkoch;
(da) ponúkané spôsoby platby a všetky
rozdiely v nákladoch súvisiace so
spôsobom zvolenej platby a dostupné
nástroje na zaistenie transparentnosti
faktúr a sledovanie úrovne spotreby;

(e) obdobie trvania zmluvy a podmienky
RR\1023959SK.doc
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predĺženia a ukončenia služieb a zmluvy
vrátane:

predĺženia a ukončenia služieb a zmluvy
vrátane:

– akýchkoľvek minimálnych podmienok
používania a trvania, ktoré musia byť
splnené v záujme využívania výhod z akcií
podpory predaja,

(i) akýchkoľvek minimálnych podmienok
používania a trvania, ktoré musia byť
splnené v záujme využívania výhod z akcií
podpory predaja,

– všetkých poplatkov súvisiacich s
prenositeľnosťou čísel a iných
identifikátorov,

(ii) akýchkoľvek poplatkov súvisiacich so
zmenou poskytovateľa a prenosnosťou
čísiel a iných identifikátorov, ako aj
opatrení týkajúcich sa kompenzácie a
vrátenia nákladov v prípade oneskorenia
alebo zneužitia počas procesu zmeny
poskytovateľa,

– všetkých poplatkov splatných pri
skončení zmluvy vrátane náhrady
akýchkoľvek nákladov súvisiacich s
koncovými zariadeniami;

(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 odškodnenia a systémy úhrad,
ktoré sa uplatnia v prípade nesplnenia
zmluvne dohodnutej úrovne kvality
služieb;

(f) akékoľvek odškodnenia a systémy
úhrad vrátane výslovného odkazu na
zákonom stanovené práva koncového
používateľa, ak sa uplatňujú, ktoré sa
uplatnia v prípade nesplnenia zmluvne
dohodnutej úrovne kvality služieb;

(g) spôsob začatia postupu urovnávania
sporov v súlade s článkom 34;

(g) spôsob začatia postupu urovnávania
sporov vrátane cezhraničných sporov
v súlade s článkom 34;
(ga) podrobné informácie o tom, ako
môžu koncoví používatelia so zdravotným
postihnutím získať informácie
o produktoch a službách určených pre
nich;

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

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

Členské štáty môžu vyžadovať aj to, aby sa
v zmluve uviedli všetky informácie, ktoré
by mohli na tento účel poskytnúť príslušné
orgány verejnej moci o používaní
elektronických komunikačných sietí a
služieb s cieľom zapojiť sa do nezákonnej

Členské štáty môžu vyžadovať aj to, aby sa
v zmluve uviedli všetky informácie, ktoré
by mohli na tento účel poskytnúť príslušné
orgány verejnej moci o používaní
elektronických komunikačných sietí a
služieb s cieľom zapojiť sa do nezákonnej
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činnosti alebo rozširovať škodlivý obsah,
ako aj o prostriedkoch ochrany proti
rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti,
súkromia a osobných údajov, ktoré sa
uvádzajú v článku 21 ods. 4 a týkajú
poskytovanej služby.“

činnosti alebo rozširovať škodlivý obsah,
ako aj o prostriedkoch ochrany proti
rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti,
súkromia a osobných údajov, ktoré sa
uvádzajú v článku 21 ods. 4 a týkajú
poskytovanej služby.“

Pozmeňujúci návrh 187
Článok 36 – odsek 1 – bod 1e (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 20 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1e) Do článku 20 sa vkladá tento odsek:
‘1a. Okrem informácií uvedených v
odseku 1, ak zmluva obsahuje
ustanovenia týkajúce sa služieb prístupu
na internet, táto zmluva zahŕňa aj tieto
informácie:
(a) podrobnosti o plánoch tvorby cien pre
jednotky údajov, plánoch tvorby cien pre
hromadné údaje a uplatniteľných
prahových hodnotách súvisiacich
s konkrétnym tarifným plánom alebo
tarifnými plánmi, ktorých sa zmluva týka.
V prípade objemu dát presahujúceho
prahové hodnoty sa môžu na konkrétny
tarifný plán alebo tarifné plány, ktorých
sa zmluva týka, uplatňovať jednotkové
alebo hromadné ceny na jednotlivom
alebo trvalom základe a akékoľvek
obmedzenie rýchlosti dát;
(b) spôsob, akým môžu koncoví
používatelia monitorovať súčasnú mieru
svojej spotreby, či a akým spôsobom je
možné stanoviť dobrovoľné limity;
(c) v prípade pevných dátových spojení
normálne dostupnú a minimálnu rýchlosť
sťahovania a nahrávania dát v hlavnej
lokalite koncového používateľa;
(d) v prípade mobilných dátových spojení
odhadovanú a minimálnu rýchlosť
sťahovania a nahrávania dát pri pripojení
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prostredníctvom poskytovateľovej
bezdrôtovej siete v členskom štáte, v
ktorom má koncový používateľ bydlisko;
(e) ostatné parametre kvality služieb
stanovené v súlade s článkom 24 ods. 2
nariadenia (EÚ) .../...*;
(f) informácie o akýchkoľvek postupoch
uplatňovaných poskytovateľom
zameraných na meranie a formu
prevádzky vrátane uvedenia príslušných
metód kontroly komunikácie používaných
pre primerané opatrenia týkajúce sa
riadenia prevádzky a informácie o tom,
ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu
služieb, súkromie koncového používateľa
a ochranu osobných údajov; a
(g) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako
môžu akékoľvek obmedzenie objemu dát,
rýchlosť a iné parametre kvality služby v
praxi ovplyvniť služby prístupu na
internet, najmä využívanie obsahu,
aplikácií a služieb.
__________________
* Ú. v. EÚ: vložte číslo tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 f (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 2
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1f) Článok 20 ods. 2 sa vypúšťa.

2. Členské štáty zabezpečia účastníkom
právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií v
prípade oznámenia úprav zmluvných
podmienok, ktoré navrhol podnik
poskytujúci elektronické komunikačné
siete a/alebo služby. Účastníci dostanú
vopred primerané oznámenie minimálne
mesiac pred takými zmenami a v
rovnakom čase sú informovaní o svojich
PE522.762v03-00
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právach týkajúcich sa odstúpenia od takej
zmluvy bez pokuty v prípade, že
neakceptujú nové podmienky. Členské
štáty zabezpečia, aby národné regulačné
orgány mohli stanoviť formát uvedených
oznámení.
Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje nový článok 20a o trvaní a ukončení zmluvy. Toto ustanovenie je sem
zahrnuté.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 g (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 2 a (nový)
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1g) Do článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
‘2a. Členské štáty môžu v prípade zmlúv,
na ktoré sa vzťahuje tento článok,
ponechať v platnosti alebo zaviesť
dodatočné zmluvné požiadavky na
informácie.“

Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 h (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 2 b (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1h) Do článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
‘2b. Orgán BEREC vydá usmernenia pre
zavedenie štandardných vzorov zmluvných
informácií obsahujúcich informácie
požadované podľa odsekov 1 a 1a tohto
článku.
Národné regulačné orgány môžu bližšie
určiť dodatočné požiadavky na obsah,
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formu a spôsob, akým sa majú zmluvné
informácie zverejniť, vrátane najmä
rýchlosti prenosu dát, pričom v
maximálnej miere zohľadňujú
usmernenia orgánu BEREC, pokiaľ ide o
metódy merania rýchlosti a obsah, formu
a spôsob, akým sa majú informácie
zverejniť, ako sa stanovuje v článku 21
ods. 3a.“;

Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 i (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1i) Vkladá sa tento článok:
„Článok 20a
Trvanie a ukončenie zmluvy
1. Členské štáty zabezpečia, aby bola
maximálna dĺžka zmlúv uzatvorených
medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi
elektronických komunikácií verejnosti 24
mesiacov. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti ponúknu
koncovým používateľom možnosť
uzatvoriť zmluvu na 12 mesiacov.
2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od
zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo
prevádzkových priestorov do 14 dní od jej
uzatvorenia v súlade so smernicou
2011/83/EÚ.
3. Pokiaľ sa v zmluve alebo vo
vnútroštátnych právnych predpisoch
stanovujú zmluvné obdobia na určitý čas
(na rozdiel od minimálneho obdobia
trvania), ktoré sa automaticky obnovujú,
poskytovateľ elektronických komunikácií
verejnosti informuje spotrebiteľa včas,
aby mal k dispozícii minimálne jeden
mesiac na vyjadrenie nesúhlasu s takýmto
automatickým obnovením. Ak spotrebiteľ
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nevyjadrí s takýmto automatickým
obnovením nesúhlas, zmluva sa považuje
za trvalú zmluvu, ktorú môže spotrebiteľ
kedykoľvek ukončiť s jednomesačnou
výpovednou lehotou a bez akýchkoľvek
nákladov okrem nákladov na
poskytovanie služieb počas výpovednej
lehoty.
4. Členské štáty zabezpečia, aby
spotrebitelia mali 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 spotrebiteľom 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 zmluvné
podmienky. Odsek 2 sa uplatňuje mutatis
mutandis.
5. Akékoľvek podstatné, sústavné alebo
pravidelne sa opakujúce nezrovnalosti
medzi skutočnou výkonnosťou, pokiaľ ide
o rýchlosť alebo iné parametre kvality
služieb, a výkonnosťou, ktorú uvádza
poskytovateľ elektronických komunikácií
verejnosti v súlade s článkom 20, sa
považujú za nesúlad výkonnosti na účely
určenia opravných prostriedkov, ktoré sú
k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s
vnútroštátnymi právnymi predpismi.
6. Členské štáty zabezpečia, aby
predplatenie si dodatočných služieb
poskytovaných tým istým poskytovateľom
elektronických komunikácií verejnosti
neoprávňovalo na opätovné začatie
počiatočného zmluvného obdobia, okrem
prípadu, keď sa dodatočné služby
ponúkajú za osobitnú zvýhodnenú cenu,
ktorá je dostupná iba pod podmienkou
opätovného začatia existujúceho
RR\1023959SK.doc
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zmluvného obdobia.
7. Členské štáty zabezpečia, aby
poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti uplatňovali
v súvislosti s ukončením zmluvy
podmienky a postupy, ktoré nevytvárajú
prekážky pri zmene poskytovateľa služby,
ani neodrádzajú od rozhodnutia zmeniť
poskytovateľa služieb.“
8. Ak balík služieb ponúkaný
spotrebiteľom obsahuje minimálne
pripojenie na elektronickú komunikačnú
sieť alebo elektronickú komunikačnú
službu, ustanovenia tohto článku sa
uplatňujú na všetky prvky balíka.
9. Členské štáty môžu v prípade zmlúv, na
ktoré sa vzťahuje tento článok, ponechať
v platnosti alebo zaviesť dodatočné
požiadavky s cieľom zabezpečiť vyššiu
úroveň ochrany spotrebiteľa.“;

Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 j (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1j) Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

„Článok 21

‘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 v súlade s prílohou II
o platných cenách a tarifách
a o štandardných podmienkach súvisiacich
s prístupom k službám poskytovaným
koncovým užívateľom a spotrebiteľom
a s ich využívaním. Tieto informácie musia

‘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 predčasným ukončením
zmluvy a o štandardných podmienkach
súvisiacich s prístupom k službám
poskytovaným koncovým užívateľom
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byť uverejnené v jasnej, zrozumiteľnej a
ľahko dostupnej podobe. Národné
regulačné orgány môžu stanoviť ďalšie
požiadavky týkajúce sa spôsobu, akým sa
predmetné informácie majú uverejňovať.

a s ich využívaním v súlade s prílohou II.
Tieto informácie musia byť uverejnené
v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej
podobe a pravidelne aktualizované.
Akékoľvek rozdiely v podmienkach
vzťahujúcich sa na spotrebiteľov a iných
koncových používateľov, ktorí o to
požiadajú, sa jasne uvedú. Národné
regulačné orgány môžu stanoviť dodatočné
požiadavky týkajúce sa spôsobu, akým sa
predmetné informácie majú uverejňovať,
ktoré môžu predovšetkým zahŕňať
stanovenie jazykových požiadaviek s
cieľom zabezpečiť, aby boli takéto
informácie pre spotrebiteľov a iných
koncových používateľov, ktorí o to
požiadajú, ľahko pochopiteľné. Členské
štáty zabezpečia, aby poskytovatelia
elektronických komunikácií verejnosti
boli povinní poskytnúť na požiadanie
informácie príslušným národným
regulačným orgánom pred ich
uverejnením.“

2. Národné regulačné orgány podporia
poskytovanie porovnateľných informácií,
aby mohli koncoví užívatelia a
spotrebitelia nezávisle posúdiť náklady
alternatívnych systémov 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
bezplatne ani za primeranú cenu, mohli
samy priamo sprístupniť takéto návody
alebo techniky alebo ich obstarať
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,
aby spotrebitelia a iní koncoví
používatelia, ktorí o to požiadajú, mali
prístup k nástrojom nezávislého
posúdenia, ktoré im umožnia porovnať
výkon prístupu k sieti elektronických
komunikácií a elektronických
komunikačných služieb a náklady
alternatívnych používaní. Členské štáty
zabezpečia, aby národné regulačné orgány
v prípade, keď takéto prostriedky nie sú
dostupné na trhu bezplatne ani za
primeranú cenu, mohli samy priamo
sprístupniť takéto návody alebo techniky
alebo ich obstarať 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 nástrojov
nezávislého posúdenia.
2a. Členské štáty zabezpečia, aby národné
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regulačné orgány usmerňované orgánom
BEREC a po konzultácii s príslušnými
zainteresovanými stranami zaviedli
dobrovoľný systém certifikácie
interaktívnych porovnávacích webových
stránok, príručiek alebo podobných
nástrojov založený na objektívnych,
transparentných a vyvážených
požiadavkách, najmä vrátane nezávislosti
od akéhokoľvek
poskytovateľa elektronických
komunikácií verejnosti.
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 mohli uložiť podnikom
poskytujúcim verejnú elektronickú
komunikačnú sieť a/alebo verejne dostupné
elektronické komunikačné služby
povinnosť okrem iného:

(a) poskytovať účastníkom informácie
o platných tarifách vo vzťahu k všetkým
číslam alebo službám na základe
konkrétnych cenových podmienok;
v súvislosti s jednotlivými kategóriami
služieb národné regulačné orgány môžu
vyžadovať, aby sa tieto informácie poskytli
okamžite pred spojením volania;

(a) poskytovať koncovým používateľom
informácie o platných tarifách vo vzťahu
ku všetkým číslam alebo službám na
základe konkrétnych cenových podmienok;
v súvislosti s jednotlivými kategóriami
služieb národné regulačné orgány môžu
vyžadovať, aby sa tieto informácie poskytli
okamžite pred spojením volania;

(b) informovať účastníkov o každej zmene
prístupu k službám tiesňového volania
alebo informáciám o polohe volajúceho v
rámci služby, ktorú si predplatili;

(b) poskytovať koncovým používateľom
informácie o prístupe k núdzovým
službám a informáciám o polohe
volajúceho v prípade všetkých
ponúkaných relevantných služieb
a akýchkoľvek obmedzení pri poskytovaní
núdzových služieb podľa článku 26,
a zabezpečovať, aby boli všetky zmeny
oznamované bezodkladne;

(c) informovať účastníkov o akýchkoľvek
zmenách podmienok týkajúcich sa
prístupu k službám a aplikáciám a/alebo
ich používania, ak to umožňujú
vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v
súlade s právom Spoločenstva;
(d) poskytovať informácie o akýchkoľvek
postupoch uplatňovaných podnikom,
zameraných na meranie a riadenie
prevádzky, s cieľom predchádzať tomu,
aby sa naplnila alebo presiahla kapacita
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sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto
postupy mohli vplývať na kvalitu služieb;
(da) poskytnúť informácie o službách
prístupu na internet, ak ich ponúkajú,
pričom uvedú tieto informácie:
(i) v prípade pevných dátových spojení
normálne dostupnú a minimálnu rýchlosť
sťahovania a nahrávania dát v členskom
štáte, v ktorom má koncový používateľ
bydlisko; v prípade mobilných dátových
spojení odhadovanú a minimálnu
rýchlosť sťahovania a nahrávania dát pri
pripojení prostredníctvom
poskytovateľovej bezdrôtovej siete v
členskom štáte, v ktorom má koncový
používateľ bydlisko;
(ii) podrobnosti o plánoch tvorby cien pre
jednotky údajov, plánoch tvorby cien pre
hromadné údaje a uplatniteľných
prahových hodnotách. V prípade objemu
dát presahujúceho prahové hodnoty:
jednotkové alebo hromadné ceny na
jednotlivom alebo trvalom základe
a akékoľvek obmedzenie rýchlosti dát,
ktoré sa môže uplatňovať;
(iii) spôsob, akým môžu koncoví
používatelia monitorovať súčasnú úroveň
svojej spotreby, či a akým spôsobom je
možné stanoviť dobrovoľné obmedzenia;
(iv) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako
môžu akékoľvek obmedzenie objemu dát,
rýchlosť a iné parametre kvality služby v
praxi ovplyvniť používanie služieb
prístupu na internet, najmä využívanie
obsahu, aplikácií a služieb;
(v) informácie o akýchkoľvek postupoch
uplatňovaných poskytovateľom
zameraných na meranie a formovanie
prevádzky ako je vymedzené v článku 23
ods. 5 nariadenia (EÚ) .../...* vrátane
uvedenia príslušných metód kontroly
komunikácie používaných pre primerané
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky
a informácie o tom, ako môžu tieto
postupy vplývať na kvalitu služieb,
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súkromie koncového používateľa
a ochranu osobných údajov;
(e) informovať účastníkov o ich práve
určiť, či uvedú alebo neuvedú svoje osobné
údaje v telefónnom zozname a o type
takýchto údajov v súlade s článkom 12
smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí
a elektronických komunikáciách) a

(e) informovať spotrebiteľov a prípadne
ďalších koncových používateľov o ich
práve určiť, či uvedú alebo neuvedú svoje
osobné údaje v telefónnom zozname a o
type takýchto údajov v súlade s článkom
12 smernice 2002/58/ES; a

(f) pravidelne informovať účastníkov so
zdravotným postihnutím o podrobnostiach
produktov a služieb, ktoré sú pre nich
určené.

(f) pravidelne informovať spotrebiteľov
a prípadne ďalších koncových
používateľov so zdravotným postihnutím o
podrobnostiach produktov a služieb, ktoré
sú im určené, a o opatreniach prijatých s
cieľom zabezpečiť rovnocennosť
v prístupe.

Ak sa to považuje za potrebné, národné
regulačné orgány môžu pred uložením
akejkoľvek povinnosti podporiť
samoregulačné alebo koregulačné
opatrenia.

Ak sa to považuje za potrebné, národné
regulačné orgány môžu pred uložením
akejkoľvek povinnosti podporiť
samoregulačné alebo koregulačné
opatrenia. Členské štáty môžu bližšie určiť
dodatočné požiadavky na obsah, formu
a spôsob, akým sa majú zmluvné
informácie zverejniť, pričom v
maximálnej miere zohľadňujú
usmernenia orgánu BEREC uvedené
v tomto článku ods. 3a.
3a. Do ... * BEREC po konzultáciách so
zainteresovanými stranami a v úzkej
spolupráci s Komisiou stanoví všeobecné
usmernenia pre metódy merania rýchlosti,
parametre kvality služby, ktoré sa majú
merať (okrem iného rozdiel medzi
priemernou a inzerovanou rýchlosťou;
kvalita podľa vnímania používateľov), a
metódy ich postupného merania, ako aj
na obsah, formu a spôsob uverejnenia
informácií vrátane prípadných
mechanizmov osvedčovania kvality, aby
zabezpečili, že koncoví užívatelia vrátane
koncových užívateľov so zdravotným
postihnutím budú mať prístup ku
komplexným, porovnateľným,
spoľahlivým a užívateľsky
zrozumiteľným informáciám. V prípade
potreby sa môžu použiť parametre,
definície a metódy merania uvedené v
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prílohe III.
4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby
podniky uvedené v odseku 3 podľa potreby
bezplatne poskytovali informácie
vo verejnom záujme existujúcim a novým
účastníkom, a to rovnakými prostriedkami,
ktoré tieto podniky bežne používajú pri
svojej komunikácii s účastníkmi. V takom
prípade takéto informácie poskytujú
príslušné orgány verejnej moci
v štandardizovanom formáte, pričom sa
okrem iného týkajú:

4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby
podniky uvedené v odseku 3 podľa potreby
bezplatne poskytovali informácie vo
verejnom záujme koncovým
používateľom, a to rovnakými
prostriedkami, ktoré tieto podniky bežne
používajú pri svojej 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) najčastejšieho využitia elektronických
komunikačných služieb na nezákonnú
činnosť 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 právnych následkov
takéhoto konania a

(a) najčastejšieho využitia elektronických
komunikačných služieb na nezákonnú
činnosť alebo na šírenie škodlivého
obsahu, a to najmä ak sa môže dotýkať
dodržiavania práv a slobôd iných osôb
vrátane porušovania práv na ochranu
údajov, autorských a súvisiacich práv
a právnych následkov takéhoto konania;
and

(b) prostriedkov ochrany proti rizikám z
hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a
osobných údajov pri používaní
elektronických komunikačných služieb.

(b) prostriedkov ochrany proti rizikám z
hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a
osobných údajov pri používaní
elektronických komunikačných služieb.
_________________
*

OJ: vložte číslo tohto nariadenia.

** OJ:

vložte dátum začatia uplatňovania
tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno 1 k (nové)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1k) Vkladá sa tento článok:
„Článok 21a
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Kontrola spotreby
1. Členské štáty zabezpečia, že
poskytovatelia elektronických
komunikácií ponúknu spotrebiteľom a
koncovým používateľom nástroj na
monitorovanie a kontrolu svojho
využívania služieb elektronických
komunikácií fakturovaných na základe
času alebo spotreby dátového objemu.
Tento nástroj musí zahŕňať:
(a) v prípade predplatených služieb a
fakturovaných služieb bezplatný prístup k
včasným informáciám o ich spotrebe
služieb;
(b) v prípade fakturovaných služieb
možnosť stanoviť bezplatné a vopred
určené finančné stropy v súvislosti s ich
využívaním, požiadať o informovanie po
dosiahnutí vopred určenej pomernej časti
dohodnutého stropu a samotného stropu,
postup, ktorý sa má dodržiavať pri
pokračovaní využívania v prípade
prekročenia stropu a platné cenové plány;
(c) podrobne rozpísané faktúry na
trvanlivom médiu.
2. BEREC stanoví usmernenia na
vykonávanie odseku 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 volania 112 až do uplynutia
dohodnutého fakturačného obdobia.“

Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2
Text predložený Komisiou
(2) Články 20, 21, 22 a 30 sa vypúšťajú.
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(2) Článok 22 sa vypúšťa.
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Odôvodnenie
Vypustenie potrebné na zachovanie/zmenu príslušných článkov.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 26
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(2a) Článok 26 sa nahrádza takto:

‘1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci
koncoví užívatelia služieb uvedených v
odseku 2 vrátane užívateľov verejných
mincových alebo kartových telefónov
mohli bezplatne volať tiesňové služby s
použitím jednotného európskeho čísla
tiesňového volania 112 a akéhokoľvek
národného čísla tiesňového volania
špecifikovaného členskými štátmi.

‘1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci
koncoví užívatelia služieb uvedených
v odseku 2 vrátane užívateľov verejných
mincových alebo kartových telefónov
mohli bezplatne volať tiesňové služby
s použitím jednotného európskeho čísla
tiesňového volania 112 a akéhokoľvek
národného čísla tiesňového volania
špecifikovaného členskými štátmi.
1a. Členské štáty zabezpečia, aby všetci
používatelia súkromných elektronických
komunikačných sietí mohli bezplatne
volať tiesňové služby alebo v prípade
potreby interné tiesňové služby použitím
jednotného európskeho čísla tiesňového
volania 112 a akéhokoľvek národného
čísla tiesňového volania špecifikovaného
členskými štátmi.

2. Členské štáty po porade s národnými
regulačnými orgánmi, zložkami služieb
záchranného systému a poskytovateľmi
zabezpečia, aby podniky poskytujúce
koncovým používateľom elektronické
komunikačné služby na vytváranie
vnútroštátnych volaní prostredníctvom
čísla alebo čísel z národného telefónneho
číslovacieho plánu poskytovali prístup k
tiesňovým službám.

2. Členské štáty po porade s národnými
regulačnými orgánmi, zložkami služieb
záchranného systému a poskytovateľmi
zabezpečia, aby podniky poskytujúce
koncovým používateľom elektronické
komunikačné služby na vytváranie
vnútroštátnych volaní prostredníctvom
čísla alebo čísel z národného telefónneho
číslovacieho plánu poskytovali prístup k
tiesňovým službám.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa na
volania na jednotné európske číslo
tiesňového volania 112 primerane
odpovedalo a aby sa s ním zaobchádzalo

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa na
volania na jednotné európske číslo
tiesňového volania 112 primerane
odpovedalo a aby sa s ním zaobchádzalo
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spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje
národnej organizácii tiesňových systémov.
Na takéto volania sa musí odpovedať a
musia sa vybaviť aspoň tak rýchlo a účinne
ako v prípade volaní na národné číslo
tiesňového volania alebo čísla, ak sa
používajú naďalej.

spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje
národnej organizácii tiesňových systémov.
Na takéto volania sa musí odpovedať a
musia sa vybaviť aspoň tak rýchlo a účinne
ako v prípade volaní na národné číslo
tiesňového volania alebo čísla, ak sa
používajú naďalej.
Komisia po porade s relevantnými
príslušnými orgánmi prijme odporúčanie
k ukazovateľom výkonnosti pre členské
štáty. Komisia do 31. decembra 2015
a potom každé dva roky predloží
Európskemu parlamentu a Rade správu
o účinnosti uplatňovania jednotného
európskeho čísla tiesňového volania 112
a o fungovaní ukazovateľov výkonnosti.

4. Členské štáty zabezpečia používateľom
so zdravotným postihnutím rovnaký
prístup k tiesňovým službám, aký majú
ostatní koncoví používatelia. Opatrenia
prijaté na zabezpečenie prístupu zdravotne
postihnutých koncových používateľov
k tiesňovým službám počas cestovania
v iných členských štátoch vychádzajú v čo
najvyššej možnej miere z európskych
noriem alebo špecifikácií zverejnených
v súlade s ustanoveniami článku 17
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica),
pričom členským štátom nebránia
v prijímaní ďalších požiadaviek s cieľom
sledovať ciele stanovené v tomto článku.

4. Členské štáty zabezpečia používateľom
so zdravotným postihnutím rovnaký
prístup k tiesňovým službám, aký majú
ostatní koncoví používatelia. Opatrenia
prijaté na zabezpečenie prístupu zdravotne
postihnutých koncových používateľov
k tiesňovým službám počas cestovania
v iných členských štátoch vychádzajú v čo
najvyššej možnej miere z európskych
noriem alebo špecifikácií zverejnených
v súlade s ustanoveniami článku 17
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica),
pričom členským štátom nebránia
v prijímaní ďalších požiadaviek s cieľom
sledovať ciele stanovené v tomto článku.

5. Členské štáty zabezpečia, aby dotknuté
podniky dali bezplatne k dispozícii orgánu
spracúvajúcemu tiesňové volania
informácie o tom, kde sa volajúci
nachádza, hneď ako uvedený orgán dané
volanie prijme. Týka sa to všetkých volaní
na jednotné európske číslo tiesňového
volania 112. Členské štáty môžu rozšíriť
túto povinnosť na volania na národné čísla
tiesňového volania. Príslušné regulačné
orgány stanovia kritériá presnosti
a spoľahlivosti poskytovaných informácií
o polohe volajúceho.

5. Členské štáty zabezpečia, aby dotknuté
podniky dali bezplatne k dispozícii orgánu
spracúvajúcemu tiesňové volania
informácie o tom, kde sa volajúci
nachádza, hneď ako uvedený orgán dané
volanie prijme. Týka sa to všetkých volaní
na jednotné európske číslo tiesňového
volania 112. Členské štáty môžu rozšíriť
túto povinnosť na volania na národné čísla
tiesňového volania. Komisia zabezpečí,
aby príslušné regulačné orgány stanovili
kritériá presnosti a spoľahlivosti informácií
o polohe volajúceho poskytovaných
v súlade s odsekom 7, pričom sa v
maximálnej miere zohľadňujú
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usmernenia orgánu BEREC.
Do (šiestich mesiacov od DÁTUMU
LEHOTY UPLATNENIA) orgán BEREC
po porade s príslušnými zainteresovanými
subjektmi a v úzkej spolupráci s Komisiou
stanoví usmernenia pre kritériá presnosti
a spoľahlivosti informácií o polohe
volajúceho poskytovaných zložkám služieb
záchranného systému. Tieto usmernenia
zohľadňujú uskutočniteľnosť použitia
mobilného terminálu vybaveného
zariadeniami GNSS mobilných terminálov
s cieľom zlepšiť presnosť a spoľahlivosť
informácií o polohe volajúceho v prípade
volania na číslo 112.
6. Členské štáty zabezpečia, aby občania
boli náležite informovaní o existencii a
používaní jednotného európskeho čísla
tiesňového volania 112, a to najmä
prostredníctvom iniciatív osobitne
určených pre osoby cestujúce medzi
členskými štátmi.

6. Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby
občania boli náležite informovaní
o existencii a používaní jednotného
európskeho čísla tiesňového volania 112,
a to najmä prostredníctvom iniciatív
osobitne určených pre osoby cestujúce
medzi členskými štátmi. Komisia kroky
členských štátov podporuje a dopĺňa.

7. S cieľom zabezpečiť účinný prístup
k službám čísla 112 v členských štátoch
Komisia môže po konzultácii s BEREC
prijať technické vykonávacie opatrenia.
Tieto technické vykonávacie opatrenia sa
prijmú bez toho, aby bola dotknutá
a ovplyvnená organizácia tiesňových
služieb, ktorá zostáva vo výlučnej
právomoci členských štátov.“

7. S cieľom zabezpečiť účinný prístup
k službám čísla 112 v členských štátoch
Komisia po konzultácii s BEREC je
splnomocnená v súlade s článkom 37a
prijímať delegované akty týkajúce sa
kritérií polohy volajúceho a kľúčových
ukazovateľov výkonnosti, pokiaľ ide
o prístup k číslu 112. Tieto opatrenia sa
prijmú bez toho, aby bola dotknutá
a ovplyvnená organizácia tiesňových
služieb, ktorá zostáva vo výlučnej
právomoci členských štátov.
7a. Komisia vedie databázu čísiel
európskych služieb záchranného systému
E.164, aby zabezpečila, aby boli schopné
navzájom sa kontaktovať z jedného
členského štátu do druhého.“;

Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
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Smernica 2002/22/ES
Článok 26 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2b)Vkladá sa tento článok :
„Článok 26a
Obrátený komunikačný systém EÚ linky
112
Najneskôr [jeden rok po termíne
transpozície] Komisia predloží
Európskemu parlamentu a Rade správu
o uskutočniteľnosti, pokiaľ ide o
zriadenie obráteného komunikačného
systému EÚ linky 112 využívajúceho
existujúce siete elektronickej
komunikácie, ktorý pokrýva celú Úniu, je
univerzálny, mnohojazyčný, prístupný,
jednoduchý a účinný, aby bolo možné
upozorňovať občanov v prípade akútnej
alebo hroziacej katastrofy alebo závažnej
núdzovej situácie.
Komisia sa radí s orgánom BEREC
a zložkami služieb civilnej ochrany
a skúma normy a špecifikácie potrebné na
zriadenie systému, ktorý je uvedený
v odseku 1. Komisia pri príprave tejto
správy zohľadňuje existujúce
vnútroštátne a regionálne systémy linky
112 a dodržiava právne predpisy Únie
v oblasti ochrany osobných údajov. V
prípade potreby je súčasťou správy
legislatívny návrh.“

Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 30
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(2c) Článok 30 sa nahrádza takto:

‘1. Členské štáty zabezpečia, aby si všetci
účastníci s volacími číslami z národného
PE522.762v03-00
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telefónneho číslovacieho plánu, ktorí o to
požiadajú, mohli v súlade s ustanoveniami
prílohy I časti C ponechať svoje volacie
čísla nezávisle od podniku, ktorý službu
poskytuje.

telefónneho číslovacieho plánu, ktorí o to
požiadajú, mohli v súlade s ustanoveniami
prílohy I časti C ponechať svoje volacie
čísla nezávisle od poskytovateľa
elektronických komunikácií verejnosti,
ktorý službu poskytuje.“

2. Národné regulačné orgány zabezpečia,
aby tvorba cien medzi operátormi a/alebo
poskytovateľmi služieb bola v súvislosti so
zabezpečením prenositeľnosti čísel
nákladovo orientovaná a aby prípadné
priame poplatky účastníkov nepôsobili na
účastníkov odrádzajúco pri zmene
poskytovateľa služby.

2. Národné regulačné orgány zabezpečia,
aby tvorba cien medzi operátormi a/alebo
poskytovateľmi služieb bola v súvislosti so
zabezpečením prenositeľnosti čísel
nákladovo orientovaná a aby prípadné
priame poplatky účastníkov nepôsobili na
účastníkov odrádzajúco pri zmene
poskytovateľa služby.

3. Národné regulačné orgány neukladajú
maloobchodné tarify za prenos čísla
spôsobom, ktorý by mohol skresliť
hospodársku súťaž, a to stanovením
špecifických alebo spoločných
maloobchodných taríf.

3. Národné regulačné orgány neukladajú
maloobchodné tarify za prenos čísla
spôsobom, ktorý by mohol skresliť
hospodársku súťaž, a to stanovením
špecifických alebo spoločných
maloobchodných taríf.

"4. Prenesenie čísel a ich následná
aktivácia sa vykonajú v čo najkratšom
čase. V každom prípade musí byť
účastníkom, ktorí uzatvorili zmluvu o
prenose čísla do nového podniku, číslo
aktivované do jedného pracovného dňa.

4. Prenesenie čísel a ich následná aktivácia
sa vykonajú v čo najkratšom čase. V
prípade koncových používateľov, ktorí
uzatvorili zmluvu o prenesení čísla
k novému poskytovateľovi, sa toto číslo
aktivuje do jedného pracovného dňa.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek,
príslušné vnútroštátne orgány môžu
stanoviť celkový postup prenosu čísel, v
ktorom sa zohľadnia vnútroštátne
ustanovenia o zmluvných záväzkoch,
technická uskutočniteľnosť a potreba
neprerušiť službu poskytovanú
účastníkovi. Strata služby pri prenášaní
čísla nesmie v žiadnom prípade trvať dlhšie
ako jeden pracovný deň. Príslušné
vnútroštátne orgány taktiež zohľadnia v
prípade potreby opatrenia na
zabezpečenie ochrany účastníkov počas
procesu prepájania a zaistia, že účastníci
nebudú prepojení na iného poskytovateľa
proti ich vôli.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek,
príslušné vnútroštátne orgány môžu pre
zmenu poskytovateľa a prenášanie čísel
stanoviť celkový postup, pričom
zohľadňujú usmernenia orgánu BEREC
uvedené v odseku 4b. Zohľadnia pritom
potrebnú ochranu koncového používateľa
počas celého procesu zmeny
poskytovateľa, potrebu zabezpečiť
efektívnosť takéhoto procesu pre
koncového používateľa, potrebu zachovať
kontinuitu služby pre koncového
používateľa a potrebu zabezpečiť, aby
proces zmeny poskytovateľa
nepoškodzoval hospodársku súťaž. Strata
služby pri prenášaní čísla nesmie
v žiadnom prípade trvať dlhšie ako jeden
pracovný deň. Zmena poskytovateľa sa
nesmie uskutočniť bez súhlasu koncových
používateľov.
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Členské štáty zabezpečia, aby sa stanovili
primerané sankcie pre podniky vrátane
povinnosti kompenzovať účastníkov v
prípade oneskorenia pri prenose čísla alebo
jeho zneužitia poskytovateľmi alebo v ich
mene.

Členské štáty zabezpečia, aby boli
stanovené primerané sankcie pre podniky
vrátane povinnosti kompenzovať
účastníkov v prípade oneskorenia pri
prenose čísla, neposkytnutia informácií
potrebných na prenesenie čísla v čo
najkratšom čase, alebo jeho zneužitia
poskytovateľmi alebo v ich mene.
4a. 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.
4b. BEREC stanoví usmernenia
o všetkých spôsoboch a postupoch
v procese zmeny poskytovateľa a
prenesenia čísla, najmä povinnosti
prijímajúceho aj prenášajúceho
poskytovateľa v procese zmeny
poskytovateľa a prenesenia čísla,
informácie, ktoré sa majú poskytovať
spotrebiteľom počas tohto procesu,
včasné ukončenie existujúcej zmluvy,
vrátenie akéhokoľvek predplatného
a účinné služby preposielania
elektronickej pošty.
4c. Ak balík služieb ponúkaný
spotrebiteľom obsahuje aspoň pripojenie
na elektronickú komunikačnú sieť alebo
elektronickú komunikačnú službu,
ustanovenia tohto článku sa uplatňujú na
všetky prvky balíka.“;

5. Členské štáty zabezpečia, aby sa v
zmluvách uzavretých medzi spotrebiteľmi
a podnikmi poskytujúcimi elektronické
komunikačné služby neustanovovala
povinnosť úvodnej viazanosti, ktorá
presahuje 24 mesiacov. Takisto
zabezpečia, aby podniky poskytli
užívateľom možnosť uzavrieť zmluvu na
maximálny čas 12 mesiacov.
6. Bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek
minimálna doba platnosti zmluvy, členské
PE522.762v03-00
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štáty zabezpečia, aby podmienky a postupy
pri ukončení zmluvy neodrádzali od
zmeny poskytovateľov služieb.“

Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 d (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 34 – odsek 1 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2d) V článku 34 sa dopĺňa tento odsek:
‘1a. Postupy mimosúdneho riešenia
sporov stanovené v súlade s odsekom 1 sa
takisto uplatňujú na spory týkajúce sa
zmlúv medzi spotrebiteľmi, a inými
koncovými používateľmi, pokiaľ sú takéto
postupy mimosúdneho riešenia sporov
dostupné aj pre nich, a poskytovateľmi
elektronických komunikácií verejnosti,
ktorí majú sídlo v inom členskom štáte. V
prípade sporov, ktoré spadajú do rozsahu
pôsobnosti smernice 2013/11/EÚ*, sa
uplatňujú ustanovenia danej smernice.
________________________
* Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013
o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES)
č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES
(Ú. v. EÚ L 165 z 18.6.2013, s. 63).“

Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 e (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 37 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2e) Vkladá sa tento článok 37a:
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„Článok 37a
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Právomoc prijímať delegované akty sa
Komisii udeľuje za podmienok
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty
uvedené v článku 26 sa Komisii udeľuje
na dobu neurčitú od ...*.
3. Delegovanie právomoci uvedené v
článku 26 môže Európsky parlament
alebo Rada kedykoľvek odvolať.
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje
delegovanie právomoci v ňom uvedenej.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po jeho uverejnení v
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom
určený. Nie je ním dotknutá platnosť
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli
účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt
Európskemu parlamentu a Rade súčasne,
a to hneď po jeho prijatí.
_________________
*

Ú. v. EÚ: vložte dátum nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 f (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 1
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(2f) Bod 1 prílohy II sa nahrádza takto:

‘1. Meno(á) a adresa(y) podniku(ov)

‘1. Meno(-á), adresa(-y) a kontaktné údaje
podniku(-ov)

t. j. Mená a adresy hlavných sídiel
podnikov poskytujúcich verejné telefónne
siete a/alebo verejne dostupné telefónne

t. j. Mená a adresy sídiel podnikov
poskytujúcich verejné komunikačné siete
a/alebo verejne dostupné telefónne
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služby.

služby.“;

Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 g (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 2.2
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(2g) Bod 2.2 prílohy II sa nahrádza takto:

‘2.2. Štandardné tarify s informáciou o
poskytovaných službách a obsahu každej
tarifnej zložky (napr. poplatky za prístup,
všetky typy užívateľských poplatkov,
poplatky za údržbu) vrátane podrobností o
uplatňovaných štandardných zľavách a
osobitných a cielených systémoch taríf,
ako aj všetky ďalšie poplatky i náklady v
súvislosti s koncovými zariadeniami.

‘2.2. Pre každý tarifný plán sa uverejnia
informácie o poskytovaných službách a
príslušných parametroch kvality služieb,
uplatniteľných tarifných plánoch a pre
každý takýto tarifný plán druhy
ponúkaných služieb vrátane objemov
komunikácií, a všetky príslušné poplatky
(prístup, používanie, údržba a všetky
ďalšie poplatky), ako aj náklady v
súvislosti s koncovými zariadeniami.“;

Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 h (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 2.2 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2h) Do prílohy II sa vkladá nasledujúci
bod:
‘2.2.a. Ďalšie informácie o službách
prístupu na internet, ak sa ponúkajú,
zahŕňajúce najmä podrobné informácie
týkajúce sa tvorby cien pre dáta, rýchlosť
sťahovania a nahrávania dát a akékoľvek
uplatniteľné obmedzenia rýchlosti, o
možnostiach monitorovať úroveň
spotreby, o akýchkoľvek uplatniteľných
postupoch riadenia prevádzky a ich vplyve
na kvalitu služby, o súkromí koncových
používateľov a o ochrane osobných
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údajov.“;

Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 i (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 2.5
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(2i) Bod 2.5 prílohy II sa nahrádza takto:

‘2.5. Štandardné zmluvné podmienky
vrátane prípadného minimálneho trvania
zmluvy, ukončenia zmluvy a postupov a
priamych poplatkov súvisiacich s
prenositeľnosťou čísel, a prípadne aj iných
identifikátorov.

‘2.5. Štandardné zmluvné podmienky
vrátane prípadného minimálneho trvania
zmluvy, podmienok predčasného
ukončenia zmluvy a s tým súvisiacich
poplatkov, postupov a priamych poplatkov
súvisiacich so zmenou poskytovateľa a
prenositeľnosťou čísel, a prípadne aj iných
identifikátorov, ako aj kompenzačných
opatrení v prípade oneskorenia alebo
zneužívania počas procesu zmeny
poskytovateľa.“.

Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 1
Text predložený Komisiou
(1) V článku 1 ods. 1 sa vkladá tento tretí
pododsek:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

„Toto nariadenie sa vzťahuje na
roamingové služby poskytované v Únii
koncovým používateľom, ktorých
domácim poskytovateľom je poskytovateľ
elektronických komunikácií verejnosti v
členskom štáte.“
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Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

r) „dvojstranná alebo mnohostranná
roamingová dohoda“ je jedna alebo
viacero obchodných alebo technických
dohôd medzi poskytovateľmi roamingu,
ktoré umožňujú virtuálne rozšírenie
pokrytia domácou sieťou a udržateľné
poskytovanie regulovaných
maloobchodných roamingových služieb
každým poskytovateľom roamingových
služieb pri rovnakých cenových
hladinách, aké sú pri ich domácich
mobilných komunikačných službách.“
Odôvodnenie
Návrh Komisie na boj proti roamingu prostredníctvom dobrovoľných dohôd ako alternatívy
k súčasným povinnostiam podľa nariadenia roaming III vytvára veľkú neistotu.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4
Text predložený Komisiou
(3) V článku 4 sa dopĺňa tento odsek 7:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

„7. Tento článok sa nevzťahuje na
poskytovateľov roamingu, ktorí poskytujú
regulované maloobchodné roamingové
služby v súlade s článkom 4a.“
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Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 4 a (nový)
Text predložený Komisiou
(4) Vkladá sa tento článok 4a:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Článok 4a
[...]

Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Články 6 a a 6 b (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4a) Vkladajú sa tieto články:
„Článok 6a
Zrušenie maloobchodných roamingových
poplatkov
S účinnosťou od 15. decembra 2015
poskytovatelia roamingu neúčtujú
roamingovým zákazníkom v žiadnom
členskom štáte príplatky za uskutočnené
alebo prijaté regulované roamingové
volania, za odoslané regulované
roamingové správy SMS/MMS alebo za
využité regulované dátové roamingové
služby k poplatkom za služby mobilnej
komunikácie na vnútroštátnej úrovni, ani
žiadny všeobecný poplatok za umožnenie
využívania koncového zariadenia alebo
služby v zahraničí.
„Článok 6b
Primerané využívanie
1. Odchylne od článku 6a a s cieľom
zabrániť anomálnemu využívaniu a
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zneužívaniu maloobchodných
roamingových služieb môžu
poskytovatelia roamingu uplatňovať na
využívanie regulovaných
maloobchodných roamingových služieb
poskytovaných na príslušnej domácej
cenovej úrovni doložku o primeranom
využívaní roamingu odkazom na kritériá
ich primeraného využívania. Tieto kritériá
sa uplatňujú tak, aby spotrebitelia mohli
pri svojich pravidelných cestách v rámci
Únie bez obáv opakovať svoj obvyklý
model typickej domácej spotreby spojený s
balíčkom domácich maloobchodných
služieb.
2. V súlade s článkom 20 smernice
2002/22/ES poskytovatelia roamingu
uverejnia a začlenia do svojich zmlúv
podrobné číselné informácie o tom, ako sa
uplatňuje kritérium primeraného
používania so zreteľom na základnú cenu,
objem alebo iné parametre predmetného
maloobchodného balíka.
3. Orgán 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,
ktoré stanovia poskytovatelia
roamingových služieb. BEREC musí
zohľadniť najmä vývoj cien a vzorce
spotreby v členských štátoch, stupeň
konvergencie domácich cenových úrovní
v celej Únii, pozorovateľný vplyv
roamingu pri domácich poplatkoch za
služby na vývoj týchto poplatkov a vývoj
efektívnych veľkoobchodných poplatkov
za roaming v prípade nevyváženého
prenosu medzi poskytovateľmi roamingu.
V usmerneniach orgánu BEREC by sa
malo uvažovať aj s príslušnými
objektívnymi odlišnosťami medzi
členskými štátmi alebo medzi
poskytovateľmi roamingu, pokiaľ ide o
faktory, ako je domáca cenová úroveň,
bežný objem zahrnutý do
RR\1023959SK.doc
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maloobchodných balíčkov služieb alebo
priemerný čas, počas ktorého sú zákazníci
na cestách v Únii.
4. Aby sa zabezpečilo dôsledné a súčasné
uplatňovanie kritérií primeraného
využívania roamingu v celej Únii, prijme
Komisia prostredníctvom vykonávacích
aktov a na základe pokynov orgánu
BEREC uvedených v odseku 3 do 30. júna
2015 podrobné pravidlá uplatňovania
týchto kritérií.
5. Príslušný národný regulačný orgán
prísne sleduje uplatňovanie kritérií
primeraného využívania roamingu
vymedzených vo vykonávacom akte
Komisie uvedenom v odseku 4 a dohliada
naň a zároveň v najvyššej možnej miere
zohľadňuje usmernenia orgánu BEREC,
príslušné objektívne faktory špecifické pre
daný členský štát a relevantné objektívne
rozdiely medzi poskytovateľmi roamingu
a zaistí, aby sa neuplatňovali neprimerané
podmienky.
6. Maloobchodné poplatky za služby v
rámci eurotarify stanovené v článkoch 8,
10 a 13 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 sa v
prípade regulovaných roamingových
služieb uplatňujú nad rámec obmedzenia
primeraného využívania roamingu
uplatňovaného v súlade s článkom 6b.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1
Text predložený Komisiou
(a) prvý pododsek sa nahrádza takto:

(a) prvý pododsek sa nahrádza takto:

'2. S účinnosťou od 1. júla 2013 sa
maloobchodný poplatok (bez DPH) v
rámci hovorovej eurotarify, ktorý môže
poskytovateľ roamingu účtovať svojmu
roamingovému zákazníkovi za poskytnutie

'2. S účinnosťou od 1. júla 2012 sa
maloobchodný poplatok (bez DPH)
v rámci hovorovej eurotarify, ktorý môže
poskytovateľ roamingu účtovať svojmu
roamingovému zákazníkovi za poskytnutie
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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.

regulovaného roamingového volania, môže
líšiť v prípade akéhokoľvek roamingového
volania, ale nesmie prekročiť 0,29 EUR za
minútu vytvoreného volania alebo
0,08 EUR za minútu prijatého volania.
Maximálny maloobchodný poplatok sa v
prípade vytvorených volaní zníži 1. júla
2013 na 0,24 EUR a 1. júla 2014 na 0,19
EUR a maximálny maloobchodný
poplatok za prichádzajúce hovory sa zníži
1. júla 2013 na 0,07 EUR a 1. júla 2014
na 0,05 EUR. Platnosť maximálnych
poplatkov platných k 1. júlu 2014 sa
skončí 16. decembra 2015, okrem
regulovaných roamingových volaní nad
rámec maximálnych primeraných
objemov uplatňovaných v súlade s
článkom 6b.

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=EN)
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 5 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 8
Text predložený Komisiou
(b) tretí pododsek sa nahrádza takto:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

[...]

Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 10 – odsek 2
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(5a) V článku 10 sa ods. 2 nahrádza takto:

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

maloobchodný poplatok (bez DPH) v
rámci SMS eurotarify, ktorý poskytovateľ
roamingu môže účtovať svojmu
roamingovému zákazníkovi za regulovanú
roamingovú SMS správu, ktorú zašle tento
roamingový zákazník, môže pri
regulovanej roamingovej SMS správe líšiť,
ale nesmie byť vyšší ako 0,09 EUR.
Maximálny poplatok sa 1. júla 2013
znižuje na 0,08 EUR a 1. júla 2014 na
0,06 EUR. Platnosť maximálnych
poplatkov platných k 1. júlu 2014 sa
skončí 16. decembra 2015, okrem
regulovaných roamingových SMS správ
nad rámec maximálnych primeraných
objemov uplatňovaných v súlade s
článkom 6b.“

Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 13 – odsek 2
Platný text

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

2. S účinnosťou od 1. júla 2012 neprekročí
maloobchodný poplatok (bez DPH) v
rámci dátovej eurotarify, ktorý
poskytovateľ roamingu môže účtovať
svojmu roamingovému zákazníkovi za
poskytnutie regulovanej dátovej
roamingovej služby, 0,70 EUR za využitý
megabajt. Maximálny maloobchodný
poplatok za použité dáta sa 1. júla 2013
zníži na 0,45 EUR za využitý megabajt a 1.
júla 2014 na 0,20 EUR za využitý
megabajt a bez toho, aby bol dotknutý
článok 19, zostáva 0,20 EUR za využitý
megabajt do 30. júna 2017.
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'2. S účinnosťou od 1. júla 2012 neprekročí
maloobchodný poplatok (bez DPH) v
rámci dátovej eurotarify, ktorý
poskytovateľ roamingu môže účtovať
svojmu roamingovému zákazníkovi za
poskytnutie regulovanej dátovej
roamingovej služby, 0,70 EUR za využitý
megabajt. Maximálna maloobchodná cena
za použité dáta sa od 1. júla 2013 zníži na
0,45 EUR za využitý megabajt a od 1. júla
2014 na 0,20 EUR za využitý megabajt.
Platnosť maximálnych poplatkov
platných k 1. júlu 2014 sa skončí 16.
decembra 2015, okrem regulovaných
dátových roamingových služieb nad
rámec maximálnych primeraných
objemov uplatňovaných v súlade s
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článkom 6b.“
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=EN )
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 14
Platný text
(6) V článku 14 sa dopĺňa tento odsek 1a:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 14
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(6a) Článok 14 sa s účinnosťou od 15.
decembra 2015 vypúšťa a nahrádza takto:

1. S cieľom upozorniť roamingových
zákazníkov na skutočnosť, že na ich
vytvorené alebo prijaté volanie alebo
zaslanú SMS správu sa vzťahujú
roamingové poplatky, každý poskytovateľ
roamingu zákazníkovi pri jeho vstupe na
územie iného členského štátu, než je
členský štát jeho domáceho poskytovateľa,
poskytuje automaticky prostredníctvom
služby zasielania správ bez zbytočného
odkladu a bezplatne základné
personalizované cenové informácie o
roamingových poplatkoch (vrátane DPH),
ktoré sa uplatnia, keď tento zákazník
vytvorí a prijme volanie a zašle SMS
správy v navštívenom členskom štáte,
okrem prípadu, keď zákazník oznámil
poskytovateľovi roamingu, že túto službu
RR\1023959SK.doc

1. S cieľom upozorniť roamingových
zákazníkov na skutočnosť, že na ich
vytvorené alebo prijaté volanie alebo
zaslanú SMS správu sa vzťahujú
roamingové poplatky, každý poskytovateľ
roamingu zákazníkovi pri jeho vstupe na
územie iného členského štátu, než je
členský štát jeho domáceho poskytovateľa,
poskytuje automaticky prostredníctvom
služby zasielania správ bez zbytočného
odkladu a bezplatne základné
personalizované cenové informácie o
roamingových poplatkoch (vrátane DPH),
ktoré sa uplatnia, keď tento zákazník
vytvorí a prijme volanie a zašle SMS
správy v navštívenom členskom štáte,
okrem prípadu, keď zákazník oznámil
poskytovateľovi roamingu, že túto službu
149/404
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nepožaduje.

nepožaduje.
Tieto základné personalizované cenové
informácie zahŕňajú maximálne poplatky
(v mene domácej faktúry, ktorú poskytuje
domáci poskytovateľ zákazníka), ktoré by
sa mohli vzťahovať na zákazníka v jeho
tarifnom režime za:

Tieto základné personalizované cenové
informácie zahŕňajú maximálne poplatky
(v mene domácej faktúry, ktorú poskytuje
domáci poskytovateľ zákazníka), ktoré by
sa mohli vzťahovať na zákazníka v jeho
tarifnom režime za:

(a) uskutočnenie regulovaných
roamingových volaní v navštívenom
členskom štáte a do členského štátu jeho
domáceho poskytovateľa, ako aj za
prichádzajúce regulované roamingové
hovory; a

(a) uskutočnenie regulovaných
roamingových volaní v navštívenom
členskom štáte a do členského štátu jeho
domáceho poskytovateľa, ako aj za
prichádzajúce regulované roamingové
hovory; a

(b) zasielanie regulovaných roamingových
SMS správ počas pobytu v navštívenom
členskom štáte.

(b) zasielanie regulovaných roamingových
SMS správ počas pobytu v navštívenom
členskom štáte.

Tieto informácie zahŕňajú aj bezplatné
číslo uvedené v odseku 2 na získanie
podrobnejších informácií a informácií o
možnosti bezplatného prístupu k službám
tiesňových volaní voľbou európskeho čísla
tiesňového volania 112.

Tieto informácie zahŕňajú aj bezplatné
číslo uvedené v odseku 2 na získanie
podrobnejších informácií a informácií o
možnosti bezplatného prístupu k službám
tiesňových volaní voľbou európskeho čísla
tiesňového volania 112.
Pri každej správe má zákazník možnosť
bezplatne a jednoduchým spôsobom
oznámiť poskytovateľovi roamingu, že
nepožaduje automatickú službu zasielania
správ. Zákazník, ktorý oznámil, že
nepožaduje automatickú službu zasielania
správ, má právo kedykoľvek a bezplatne od
poskytovateľa roamingu požadovať, aby
mu túto službu znova poskytol.
Poskytovatelia roamingu automaticky a
bezplatne poskytujú nevidiacim alebo
slabozrakým zákazníkom základné
personalizované cenové informácie
uvedené v prvom pododseku hlasovým
volaním, ak o to títo zákazníci požiadajú.

Pri každej správe má zákazník možnosť
bezplatne a jednoduchým spôsobom
oznámiť poskytovateľovi roamingu, že
nepožaduje automatickú službu zasielania
správ. Zákazník, ktorý oznámil, že
nepožaduje automatickú službu zasielania
správ, má právo kedykoľvek a bezplatne od
poskytovateľa roamingu požadovať, aby
mu túto službu znova poskytol.
Poskytovatelia roamingu automaticky a
bezplatne poskytujú nevidiacim alebo
slabozrakým zákazníkom základné
personalizované cenové informácie
uvedené v prvom pododseku hlasovým
volaním, ak o to títo zákazníci požiadajú.

Prvý, druhý, štvrtý a piaty pododsek sa
uplatňujú aj na hlasové a SMS
roamingové služby využívané
PE522.762v03-00

SK

150/404

RR\1023959SK.doc

roamingovými zákazníkmi cestujúcimi
mimo Únie a poskytované poskytovateľom
roamingu.
2. Okrem ustanovení odseku 1 majú
zákazníci právo bezplatne a bez ohľadu na
to, kde v Únii sa nachádzajú, požiadať a
prijať prostredníctvom hlasového volania
alebo SMS správy z mobilného telefónu
podrobnejšie personalizované cenové
informácie o roamingových poplatkoch v
navštívenej sieti za hlasové volania a SMS
správy, ako aj informácie o opatreniach v
oblasti transparentnosti uplatniteľných na
základe tohto nariadenia. Takáto žiadosť sa
uplatňuje na bezplatnom čísle, ktoré na
tento účel určí poskytovateľ roamingu.
Povinnosti ustanovené v odseku 1 sa
nevzťahujú na zariadenia, ktoré nemajú
funkciu SMS správ.

2. Okrem ustanovení odseku 1 majú
zákazníci právo bezplatne a bez ohľadu na
to, kde v Únii sa nachádzajú, požiadať a
prijať prostredníctvom hlasového volania
alebo SMS správy z mobilného telefónu
podrobnejšie personalizované cenové
informácie o roamingových poplatkoch v
navštívenej sieti za hlasové volania a SMS
správy, ako aj informácie o opatreniach v
oblasti transparentnosti uplatniteľných na
základe tohto nariadenia. Takáto žiadosť sa
uplatňuje na bezplatnom čísle, ktoré na
tento účel určí poskytovateľ roamingu.
Povinnosti ustanovené v odseku 1 sa
nevzťahujú na zariadenia, ktoré nemajú
funkciu SMS správ.

3. Poskytovatelia roamingu poskytujú
všetkým užívateľom pri vzniku
účastníckeho vzťahu úplné informácie o
platných roamingových poplatkoch,
najmä o hovorovej eurotarife a SMS
eurotarife. Bez zbytočného odkladu
poskytujú svojim roamingovým
zákazníkom aj aktualizované informácie o
platných roamingových poplatkoch vždy,
keď v týchto poplatkoch nastane zmena.
Poskytovatelia roamingu prijmú
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie
informovanosti všetkých svojich
roamingových zákazníkov o možnosti
vybrať si hovorovú eurotarifu a SMS
eurotarifu. Predovšetkým vždy jasným a
nezaujatým spôsobom oznámia všetkým
roamingovým zákazníkom podmienky
týkajúce sa hovorovej eurotarify a
podmienky týkajúce sa SMS eurotarify. V
primeraných intervaloch následne
zasielajú pripomienku všetkým
zákazníkom, ktorí si zvolili inú tarifu.
Poskytované informácie musia byť
dostatočne podrobné, aby zákazníci mohli
posúdiť, či je pre nich prechod na
RR\1023959SK.doc
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eurotarifu výhodný alebo nie.
4. Poskytovatelia roamingu sprístupnia
svojim zákazníkom informácie o tom, ako
sa vyhnúť nevyžiadanému roamingu v
pohraničných regiónoch. Poskytovatelia
roamingu prijmú primerané opatrenia na
ochranu svojich zákazníkov pred platením
roamingových poplatkov za nevyžiadane
sprístupnené roamingové služby, keď sa
nachádzajú vo svojom domovskom
členskom štáte.

4. Poskytovatelia roamingu sprístupnia
svojim zákazníkom informácie o tom, ako
sa vyhnúť nevyžiadanému roamingu v
pohraničných regiónoch. Poskytovatelia
roamingu prijmú primerané opatrenia na
ochranu svojich zákazníkov pred platením
roamingových poplatkov za nevyžiadane
sprístupnené roamingové služby, keď sa
nachádzajú vo svojom domovskom
členskom štáte.
4a. Tento článok sa vzťahuje aj na
roamingové volania a roamingové správy
SMS/MMS, ktoré využívajú roamingoví
zákazníci cestujúci mimo Únie a ktoré
poskytuje poskytovateľ roamingu.
S účinnosťou od 15. decembra 2015 sa
tento článok vzťahuje aj na prípady, keď
je využívanie roamingových volaní a
roamingových správ SMS/MMS za platné
ceny domácich služieb obmedzené s
odvolaním sa na kritérium primeraného
využívania roamingu v súlade s článkom
6b a keď sa pri využívaní roamingu
dosiahol maximálny primeraný objem.

Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 15
Text predložený Komisiou
(7) V článku 15 sa dopĺňa tento odsek 2a:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 15
PE522.762v03-00
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Platný text

Pozmeňujúci návrh
(7a) Článok 15 sa s účinnosťou od 15.
decembra 2015 vypúšťa a nahrádza takto:

Transparentnosť a ochranné mechanizmy
pre maloobchodné dátové roamingové
služby

Transparentnosť a ochranné mechanizmy
pre maloobchodné dátové roamingové
služby

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

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

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

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

2. Poskytovateľ roamingu zasiela
automatickú správu, ktorou roamingového
zákazníka informuje o tom, že využíva
roaming, a v ktorej mu poskytuje základné
personalizované tarifné informácie
o poplatkoch (v mene, ktorá je menou
domácej faktúry vystavenej domácim
poskytovateľom služby zákazníkovi)
vyjadrených v cene za megabajt,
vzťahujúcich sa na poskytovanie
regulovaných dátových roamingových

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

služieb tomuto roamingovému zákazníkovi
v príslušnom členskom štáte, okrem
prípadu, keď zákazník oznámil
poskytovateľovi roamingu, že takéto
informácie nepožaduje.

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

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

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

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

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

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

Na tento účel dá poskytovateľ roamingu k

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ak by došlo k prekročeniu finančného
alebo objemového limitu iným spôsobom,
zašle sa oznámenie na mobilné zariadenie
roamingového zákazníka. V tomto
oznámení sa uvedie, ako sa má postupovať,

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

ak zákazník chce, aby sa mu tieto služby
ďalej poskytovali, ako aj náklady spojené s
každou dodatočnou jednotkou, ktorá sa
spotrebuje. Ak roamingový zákazník
neodpovie spôsobom vyžadovaným v
prijatom oznámení, poskytovateľ roamingu
ihneď prestane poskytovať a účtovať
roamingovému zákazníkovi regulované
dátové roamingové služby, až kým
roamingový zákazník nepožiada o
pokračovanie alebo obnovenie
poskytovania týchto služieb.

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

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

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

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

5. Poskytovatelia roamingu prijmú
primerané opatrenia na ochranu svojich
zákazníkov pred platením roamingových
poplatkov za nevyžiadane sprístupnené
roamingové služby, keď sa nachádzajú vo
svojom domovskom členskom štáte. Patrí
medzi ne informovanie zákazníkov o tom,
ako sa môžu vyhnúť nevyžiadanému
roamingu v pohraničných regiónoch.

5. Poskytovatelia roamingu prijmú
primerané opatrenia na ochranu svojich
zákazníkov pred platením roamingových
poplatkov za nevyžiadane sprístupnené
roamingové služby, keď sa nachádzajú vo
svojom domovskom členskom štáte. Patrí
medzi ne informovanie zákazníkov o tom,
ako sa môžu vyhnúť nevyžiadanému
roamingu v pohraničných regiónoch.

6. Tento článok sa s výnimkou odseku 5 a
pokiaľ nie je v druhom a treťom
pododseku tohto odseku uvedené inak,
vzťahuje aj na dátové roamingové služby
pri uplatniteľnej sadzbe vnútroštátnych
služieb, ktoré využívajú roamingoví
zákazníci cestujúci mimo Únie a ktoré
poskytuje poskytovateľ roamingu.

6. Tento článok sa vzťahuje aj na prípady,
keď je využívanie dátových roamingových
služieb za platné ceny domácich služieb
obmedzené s odvolaním sa na kritérium
primeraného využívania roamingu v
súlade s článkom 6b a keď sa pri
využívaní roamingu dosiahol maximálny
primeraný objem.
Uplatňuje sa na dátové roamingové
služby, ktoré využívajú roamingoví
zákazníci cestujúci mimo Únie a ktoré
poskytuje poskytovateľ roamingu.
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Ak sa zákazník rozhodne pre službu
uvedenú v prvom pododseku odseku 3,
požiadavky stanovené v odseku 3 sa
neuplatňujú, ak prevádzkovateľ
navštívenej siete v navštívenej krajine
mimo Únie poskytovateľovi roamingu
neumožňuje sledovať jej využívanie zo
strany zákazníka v reálnom čase.
V takom prípade sa zákazníkovi pri vstupe
do takejto krajiny bez zbytočného odkladu
a bezplatne SMS správou oznámi, že
informácie o naakumulovanej spotrebe
a záruka, že neprekročí stanovený
finančný limit, nie sú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 8
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 19
Text predložený Komisiou
(8) Článok 19 sa mení takto:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

a) Odsek 1 sa mení takto:
i) prvá veta nahrádza takto:
„Komisia preskúma fungovanie tohto
nariadenia a po verejnej konzultácii podá
správu Európskemu parlamentu a Rade
najneskôr do 31. decembra 2016.“
ii) písmeno g) sa nahrádza takto:
„g) rozsah, v akom uplatňovanie
štrukturálnych opatrení stanovených v
článkoch 3 a 4 a alternatívneho režimu
stanoveného v článku 4a prinieslo
výsledky pri rozvoji hospodárskej súťaže
na vnútornom trhu s roamingovými
službami do tej miery, že v skutočnosti
neexistuje rozdiel medzi roamingovými a
vnútroštátnymi tarifami;“
iii) vkladá sa tento bod i):
„i) prípadný rozsah, v akom je vývoj
RR\1023959SK.doc
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domácich maloobchodných cien viditeľne
ovplyvnený uplatňovaním sadzby za
domácu službu poskytovateľmi roamingu
tak v prípade domácich služieb, ako aj
regulovaných roamingových služieb na
celom území Únie.“
ii) písmeno d) sa nahrádza takto:
„d) zmeniť dobu trvania alebo znížiť
úroveň maximálnych veľkoobchodných
poplatkov stanovených v článkoch 7, 9 a
12 s cieľom posilniť schopnosť všetkých
poskytovateľov roamingu sprístupňovať
vo svojich maloobchodných balíkoch na
primerané využívanie tarifné možnosti, pri
ktorých sa sadzba domácich služieb
vzťahuje ako na domáce, tak na
regulované roamingové služby, ako keby
sa tieto regulované roamingové služby
využívali v domácej sieti.“

Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 19
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(8a) Článok 19 sa vypúšťa a nahrádza
takto:

1. Komisia preskúma fungovanie tohto
nariadenia a po verejnej konzultácii podá
správu Európskemu parlamentu a Rade do
30. júna 2016. Komisia zhodnotí najmä to,
či sa dosiahli ciele tohto nariadenia.
Komisia pritom preskúma okrem iného:

'1. Komisia preskúma fungovanie tohto
nariadenia a podá správu Európskemu
parlamentu a Rade v súlade s odsekmi 2
až 6.

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

2. Komisia do 30. júna 2015 predloží po
verejnej konzultácii správu Európskemu
parlamentu a Rade o tom, či je potrebné
zmeniť trvanie alebo revidovať úroveň
maximálnych veľkoobchodných
poplatkov stanovených v článkoch 7, 9 a
12 alebo prijať iné opatrenia na
vyriešenie problémov veľkoobchodného
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trhu, a to aj s prihliadnutím na sadzby za
ukončenie služieb poskytovania
roamingu. Orgán BEREC stanoví do 31.
decembra 2014 po verejnej konzultácii
všeobecné zásady na prijatie opatrení na
predchádzanie anomálnemu
a podvodnému používaniu na účely
článku 6a.
(b) či je hospodárska súťaž dostatočná na
odstránenie maximálnych
veľkoobchodných poplatkov,

3. Komisia do 30. júna 2016 po verejnej
konzultácii podá správu Európskemu
parlamentu a Rade okrem iného o týchto
otázkach:

(c) predĺžiť platnosť a prípadne
zrevidovať úroveň maximálnych
maloobchodných poplatkov ustanovených
v článkoch 8, 10 a 13;
(d) dostupnosť a kvalitu služieb vrátane
služieb, ktoré predstavujú alternatívu
k hlasovým, SMS a dátovým roamingovým
službám, najmä vzhľadom na
technologický vývoj,

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

(e) mieru, v akej spotrebitelia mali
prospech zo skutočného zníženia cien
roamingových služieb , paletu taríf
a produktov dostupných spotrebiteľom
s rôznymi profilmi volaní a rozdiel medzi
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami
vrátane dostupnosti ponúk s jednotnou
tarifou pre vnútroštátne a roamingové
služby,
(f) stupeň hospodárskej súťaže na
maloobchodných a veľkoobchodných
trhoch, najmä konkurencieschopnosť
menších, nezávislých alebo začínajúcich
prevádzkovateľov vrátane vplyvu
obchodných dohôd na hospodársku súťaž
a stupňa prepojenia medzi
prevádzkovateľmi,

(b) stupeň hospodárskej súťaže na
maloobchodných a veľkoobchodných
trhoch, najmä konkurencieschopnosť
menších, nezávislých alebo začínajúcich
prevádzkovateľov vrátane vplyvu
obchodných dohôd na hospodársku súťaž
a stupňa prepojenia medzi
prevádzkovateľmi,

(g) rozsah, v akom uplatňovanie
štrukturálnych opatrení ustanovených
v článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri
rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom
trhu s roamingovými službami do tej
miery, že rozdiel medzi roamingovými
a vnútroštátnymi tarifami sa priblížil

(c) rozsah, v akom uplatňovanie
štrukturálnych opatrení ustanovených v
článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri
rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom
trhu s roamingovými službami.
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k nule,
Komisia najmä preskúma, či je potrebné
stanoviť dodatočné technické a
štrukturálne opatrenia alebo meniť
štrukturálne opatrenia.
(h) mieru, v akej úroveň
veľkoobchodných a maloobchodných
maximálnych poplatkov poskytla
spotrebiteľom primerané záruky pred
nadmernými cenami, pričom zároveň
umožnila rozvoj hospodárskej súťaže na
vnútornom trhu s roamingovými
službami.

4. Ak zo správy uvedenej v odseku 2
vyplynie, že poskytovatelia roamingu
nemajú rovnaké podmienky, a že je preto
potrebné zmeniť trvanie alebo znížiť
výšku maximálnych veľkoobchodných
poplatkov alebo prijať ďalšie opatrenia
vrátane výrazného zníženia sadzieb za
ukončenie služieb v mobilných sieťach v
celej Únii, s cieľom riešiť problémy na
veľkoobchodnom trhu, Komisia predloží
Európskemu parlamentu a Rade do 30.
júna 2015 a po konzultácii s orgánom
BEREC vhodný legislatívny návrh na
riešenie tejto situácie.

2. Ak zo správy vyplynie, že štrukturálne
opatrenia ustanovené v tomto nariadení
nepostačujú na podporu hospodárskej
súťaže na vnútornom trhu s
roamingovými službami v prospech
všetkých európskych spotrebiteľov alebo
že sa rozdiely medzi roamingovými a
vnútroštátnymi tarifami nepriblížili k
nule, Komisia predloží Európskemu
parlamentu a Rade príslušné návrhy na
riešenie tejto situácie, čím sa dosiahne
vnútorný trh s mobilnými komunikačnými
službami, na ktorom napokon nebude
rozdiel medzi vnútroštátnymi a
roamingovými tarifami. Komisia
preskúma predovšetkým, či je potrebné:

Ak zo správy uvedenej v odseku 3
vyplynie, že štrukturálne opatrenia
ustanovené v tomto nariadení nepostačujú
na podporu hospodárskej súťaže na
vnútornom trhu s roamingovými službami
v prospech všetkých európskych
spotrebiteľov, Komisia predloží
Európskemu parlamentu a Rade príslušné
návrhy na riešenie tejto situácie. Pokiaľ
ide o obe správy, návrhy akýchkoľvek
primeraných opatrení sa predkladajú
zároveň so správami.

(a) stanoviť ďalšie technické a štrukturálne
opatrenia;
(b) pozmeniť štrukturálne opatrenia;
(c) predĺžiť platnosť a prípadne
zrevidovať úroveň maximálnych
maloobchodných poplatkov ustanovených
v článkoch 8, 10 a 13;
(d) zmeniť dobu trvania alebo zrevidovať
úroveň maximálnych veľkoobchodných
poplatkov ustanovených v článkoch 7, 9 a
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12;
(e) zaviesť ďalšie potrebné požiadavky
vrátane nerozlišovania medzi
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami.
3. Komisia okrem toho každé dva roky po
správe uvedenej v odseku 3 predloží
Európskemu parlamentu a Rade správu.
Každá správa obsahuje súhrn
monitorovania poskytovania roamingových
služieb v Únii a hodnotenie pokroku pri
plnení cieľov tohto nariadenia.

5. Komisia okrem toho každé dva roky po
správe uvedenej v odseku 3 predloží
Európskemu parlamentu a Rade správu.
Každá správa obsahuje súhrn
monitorovania poskytovania roamingových
služieb v Únii a hodnotenie pokroku pri
plnení cieľov tohto nariadenia.

4. S cieľom posúdiť vývoj
konkurencieschopnosti na trhoch
s roamingom v rámci Únie BEREC
pravidelne zhromažďuje od národných
regulačných orgánov údaje o vývoji
maloobchodných a veľkoobchodných
poplatkov za hlasové, SMS a dátové
roamingové služby. Tieto údaje oznamuje
Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia
ich zverejňuje.

6. S cieľom posúdiť vývoj
konkurencieschopnosti na trhoch
s roamingom v rámci Únie BEREC
pravidelne zhromažďuje od národných
regulačných orgánov údaje o vývoji
maloobchodných a veľkoobchodných
poplatkov za hlasové, SMS a dátové
roamingové služby. Tieto údaje oznamuje
Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia
ich zverejňuje.

Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 3 – odsek 1 – písmeno m a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1a) Do článku 3 ods. 1 sa vkladajú tieto
písmená ma) a mb):
„ (ma) prijímať oznámenia predložené
v súlade s článkom 3 smernice
2002/20/ES, archivovať tieto oznámenia
a informovať dotknuté národné regulačné
orgány o prijatých oznámeniach;
(mb) vydávať stanoviská k opatreniam,
ktoré národné regulačné orgány
zamýšľajú uplatniť prijať podľa článku
10 ods. 5 a 6 smernice 2002/20/ES.“
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Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 3 – odsek 1 – bod n a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1b) V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa toto
písmeno (na):
„(na) podporovať rozvoj politiky a
právnych predpisov Únie v odvetví
elektronických komunikácií okrem iného
prostredníctvom stanovísk k plánovaným
iniciatívam Komisie.“

Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 4
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 4 a (nový)
Text predložený Komisiou
(3) Vkladá sa tento článok 4a:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

[...]
Odôvodnenie
Na zabezpečenie svojej nezávislosti od členských štátov a Komisie je kriticky dôležité, aby
BEREC viedol niektorý z jeho členov.
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Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 6
Text predložený Komisiou
(4) Článok 6 sa mení takto:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

[...]

Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 7
Text predložený Komisiou
(5) Článok 7 sa mení takto:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

[...]

Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 8
Text predložený Komisiou
(6) V článku 8 sa vypúšťajú odseky 2,3 a
4 a nahrádzajú sa takto:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

[...]

Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 9
RR\1023959SK.doc

163/404

PE522.762v03-00

SK

Text predložený Komisiou
(7) V článku 9 sa ods. 2 mení takto:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

[...]

Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 8
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 10
Text predložený Komisiou
(8) Článok 10 sa mení takto:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

[...]

Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 38 – bod 9
Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009
Článok 10 a (nový)
Text predložený Komisiou
(9) Vkladá sa tento článok 10a:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

[...]

Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
Text predložený Komisiou
Komisia pravidelne predkladá správy o
posúdení a preskúmaní tohto nariadenia
Európskemu parlamentu a Rade. Prvú
správu predloží najneskôr 1. júla 2018.
Následné správy potom predkladá každé
štyri roky. Komisia v prípade potreby
predkladá primerané návrhy s cieľom
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Pozmeňujúci návrh
Komisia vykoná komplexné posúdenie
a preskúmanie celého regulačného rámca
pre elektronické komunikácie a predložiť
Európskemu parlamentu a Rade do 30.
júna 2016 správu s príslušnými návrhmi,
aby mali spoluzákonodarcovia dostatok
času návrhy riadne analyzovať a
164/404
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zmeniť toto nariadenie a zladiť iné
právne nástroje, pričom zohľadňuje
predovšetkým vývoj informačných
technológií a stav pokroku v informačnej
spoločnosti. Tieto správy sa uverejňujú.

prediskutovať.

Preskúmanie je založené na hodnotení expost vplyvu tohto rámca od roku 2009 a
dôkladnom hodnotení ex-ante
očakávaných vplyvov návrhov
vychádzajúcich z preskúmania.
Hlavné ciele preskúmania zahŕňajú:
(i) zabezpečiť, aby sa na zameniteľné
služby vzťahovali rovnaké pravidlá, s
prihliadnutím na definíciu elektronických
komunikačných služieb uvedenú v článku
2 písm. c) smernice 2002/21/ES, aby sa
dosiahla ekvivalentná, zosúladená a
konzistentná regulácia služieb
elektronickej komunikácie a služieb, ktoré
ich nahrádzajú, a to aj pokiaľ ide o
prístup, všetky aspekty ochrany
spotrebiteľa vrátane prenosnosti, ochrany
súkromia a ochrany osobných údajov;
(ii) zabezpečiť vysokú úroveň ochrany
spotrebiteľov a možnosť, aby robili
informovanejšie rozhodnutia na základe
väčšej transparentnosti a prístupu k
jasným a uceleným informáciám, a to aj
pokiaľ ide o rýchlosť prenosu dát a
pokrytie mobilnej siete;
(iii) zabezpečiť, aby mali používatelia
digitálnych služieb možnosť kontrolovať
svoj digitálny život a údaje tým, že sa
odstránia prekážky v prechode medzi
operačnými systémami bez straty aplikácií
a dát;
(iv) ďalej podporovať efektívnu
a udržateľnú hospodársku súťaž;
(v) poskytnúť stabilný a udržateľný rámec
pre investície;
(vi) zabezpečiť zosúladené, konzistentné a
účinné uplatňovanie;
(vii) umožniť rozvoj celoeurópskym
poskytovateľom a poskytovanie
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cezhraničných služieb pre podniky;
(viii) zabezpečiť, aby bol regulačný rámec
prispôsobený digitálnemu veku a vytváral
internetový ekosystém, ktorý podporuje
celé hospodárstvo, a
(ix) zvýšiť dôveru používateľov k
vnútornému trhu v oblasti elektronických
komunikácií, a to aj prostredníctvom
opatrení na vykonávanie budúceho
regulačného rámca na ochranu osobných
údajov a opatrení na zvýšenie bezpečnosti
elektronických komunikácií na
vnútornom trhu;
Preskúmanie sa okrem iného zaoberá
týmito bodmi:
(i) povinnosť poskytovať univerzálnu
službu vrátane povinnosti ponúkať
širokopásmové pripojenie k internetu za
rozumnú cenu;
(ii) právomoc národných regulačných
orgánov vo všetkých otázkach vrátane
frekvenčného spektra , ktoré sú upravené
v rámci; právomoci udelené
vnútroštátnym regulačným orgánom v
členských štátoch a rozsah požiadavky
nezávislosti vnútroštátnych regulačných
orgánov;
(iii) spolupráca medzi národnými
regulačnými orgánmi a národnými
orgánmi na ochranu hospodárskej
súťaže;
(iv) symetrické povinnosti týkajúce sa
prístupu k sieti;
(v) pravidlá týkajúce sa pákových efektov
a spoločného dominantného postavenia;
(vi) postupy preskúmania trhu;
(vii) vplyv služieb, ktoré môžu nahradiť
elektronické komunikačné služby; vrátane
toho, či sú potrebné spresnenia, pokiaľ
ide o vplyv technologickej neutrality tohto
rámca, ako aj spresnenia, pokiaľ ide
o rozlíšenie medzi službami v rámci
„informačnej spoločnosti“ a službami
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v rámci „elektronických komunikácií“;
(viii) nevyhnutnosť zrušenia nadbytočnej
regulácie;
(ix) zrušenie regulácie v prípade, keď
analýza trhu preukáže skutočnú
hospodársku súťaž na príslušnom trhu a
existenciu spôsobov a prostriedkov na
rozšírené monitorovanie;
(x) skúsenosti s povinnosťami a
opravnými prostriedkami v oblasti
nediskriminácie;
(xi) efektívnosť a fungovanie postupov
stanovených v článkoch 7 a 7a smernice
2002/21/ES;
(xii) začatie postupu stanoveného v
článku 7/7a v situáciách, v ktorých fáza II
postupu nie je začatá, pretože národný
regulačný orgán stiahol svoj návrh
opatrenia, alebo keď národný regulačný
orgán nenavrhne opatrenie, ktorým by sa
mal riešiť problém, ktorý bol na
niektorom trhu odhalený;
(xiii) efektívnosť a fungovanie postupov
stanovených v článku 19 smernice
2002/21/ES;
(xiv) nadnárodné služby a operátori s
prihliadnutím na možnosť, aby Komisia
vymedzila nadnárodné trhy v súlade s
článkom 15 ods. 4 smernice 2002/21/ES, a
so zameraním na poskytovanie
komunikačných služieb podnikom EÚ na
základe hospodárskej súťaže a na účinné
a konzistentné uplatňovanie nápravných
opatrení podnikmi v EÚ;
(xv) určenie nadnárodných trhov najprv
vzhľadom na služby pre podniky;
umožnenie poskytovateľom oznámiť
orgánu BEREC, že majú v úmysle
poskytovať služby na takýchto trhoch a
dohľad orgánu BEREC nad
poskytovateľmi služieb na takýchto
trhoch;
(xvi) rozsah právomocí orgánu BEREC;
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(xvii) jednotné povolenie v rámci Únie a
štruktúra dohľadu nad rámcom ako
celkom;
(xviii) aktívne a pasívne vstupy;
(xix) odporúčania o relevantných trhoch;
(xx) regulácia v oblasti zariadení vrátane
spájania predaja zariadení a operačných
systémov;
(xxi) účinnosť uplatňovania jednotného
európskeho čísla tiesňového volania 112
vrátane konkrétnych opatrení potrebných
na zvýšenie presnosti a spoľahlivosti
údajov pre lokalizáciu volajúceho;
(xxii) uskutočniteľnosť zavedenia
inverzného komunikačného systému EÚ,
pokiaľ ide o číslo 112;
(xxiii) vplyv skutočnosti, že internet sa stal
kľúčovou infraštruktúrou na vykonávanie
širokého spektra hospodárskych a
sociálnych činností;

Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Článok 39 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Článok 39a
Transpozícia
1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne
predpisy a správne ustanovenia potrebné
na dosiahnutie súladu s článkom 34, 35 a
36 do 12 mesiacov po nadobudnutí
účinnosti tohto nariadenia. Znenie týchto
ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých
opatreniach alebo pri ich úradnom
uverejnení odkaz na toto nariadenie.
Podrobnosti o odkaze upravia členské
štáty.
3. Členské štáty oznámia Komisii znenie
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hlavných ustanovení vnútroštátnych
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti
pôsobnosti článkov 34, 35 a 36.

Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2
Text predložený Komisiou
Články 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a
30 sa však uplatňujú od 1. júla 2016.

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Príloha I
Text predložený Komisiou
[...]

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Príloha II
Text predložený Komisiou
[...]
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Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Jednotný trh s elektronickými komunikáciami je jadrom digitálneho hospodárstva. Na to, aby
Európa naplno využila potenciál rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti, ktorý môže
ponúknuť jednotný digitálny trh, musí byť posilnená úloha telekomunikácií pri poskytovaní
inovácií a prepojiteľnosti vo všetkých odvetviach hospodárstva.
Úspory z rozsahu jedného telekomunikačného trhu s 500 miliónmi obyvateľov by umožnili
posilniť sektor elektronických komunikácií a poskytnúť kvalitné pripojenie a inovatívne
služby pre Európanov a všetky odvetvia hospodárstva, čím by sa Európa stala silným
globálnym konkurenčným aktérom.
Európska rada zdôraznila v marci 2013 význam odvetvia telekomunikácií pre rast a
zamestnanosť a poverila Európsku komisiu, aby predložila konkrétne opatrenia na vytvorenie
jednotného trhu elektronických komunikácií. Závery Európskej rady z nasledujúceho
zasadnutia v októbri zdôraznili „naliehavú potrebu integrovaného jednotného digitálneho a
telekomunikačného trhu, ktorý bude prínosný pre spotrebiteľov aj podniky.“ Návrh Komisie
zo septembra sa zameral na dosiahnutie tohto cieľa.
Podľa názoru spravodajkyne predstavuje dokončenie jednotného digitálneho trhu proces, v
ktorom je potrebné postupovať rýchlejšie, a návrh Komisie je v tomto smere dôležitým
krokom vpred.
Keďže však v najvyššej miere zohľadňuje stanoviská, ktorá získala od zúčastnených strán, sa
domnieva, že niektoré z navrhovaných opatrení by mala byť predmetom hlbšej štruktúrovanej
verejnej konzultácie a dôkladného predbežného (ex-ante) hodnotenia očakávaného vplyvu, a
následne by mali byť zahrnuté do najbližšej revízie rámca pre elektronické komunikácie.
Toto sú hlavné návrhy spravodajkyne:
Roaming
Po troch nariadeniach počas šiestich rokov spravodajkyňa navrhuje, aby boli roamingové
poplatky za hlasové hovory SMS a dáta konečne zrušené. Táto povinnosť pre operátorov by
mala vstúpiť do platnosti 1. júla 2016, aby sa tak nenarušila zásada právnej istoty.
Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že návrh Komisie na boj proti roamingu
prostredníctvom dobrovoľných dohôd ako alternatívy k súčasným povinnostiam podľa
nariadenia roaming III vytvára veľkú neistotu. Nesmieme zabúdať , že realizácia
štrukturálnych opatrení uvedených v nariadení roaming III ako je oddelenie platieb (do
ktorého sa už investovalo) , musí byť dokončená do 5 mesiacov.
Otvorený internet
Spravodajkyňa sa domnieva, že pre jednotné uplatňovanie internetovej slobody v celej Únii je
veľmi dôležité, aby bola v nariadení zakotvená zásada, že internet by mal byť otvorený a
všetkým dostupný, ako jasne vyplynulo z preskúmania rámca v roku 2007-2009. Internet je
otvorený a mal by taký zostať. Otvorenosť znamená dostupnosť pre všetkých, jednotlivcov a
podniky, kupujúcich aj predajcov, poskytovateľov aj spotrebiteľov, a to za
konkurencieschopné ceny. Poskytovatelia internetu by teda nemali byť povinní plniť základné
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potreby používateľov; mali by môcť tiež plniť konkrétnejšie požiadavky používateľov, ako
napríklad: vysielanie cez internetový protokol ( IP-TV ), videokonferencie a niektoré
zdravotnícke aplikácie) a vyvíjať vlastné služby a inovácie.
Zatiaľ čo ustanovenia v návrhu o otvorenom internete sú v súlade s platnými postupmi, ktoré
sa týkajú primeraného riadenia prevádzky, a keďže v existujúcich právnych predpisoch Únie
nie je žiadne ustanovenie, ktoré by zabránilo uzatváraniu dohôd medzi koncovými užívateľmi
a poskytovateľmi internetových služieb o špecializovaných službách, spravodajkyňa zastáva
názor, že ustanovenia tohto nariadenia musia zabezpečiť dodržiavanie zásad transparentnosti
a nediskriminácie. V dôsledku toho spravodajkyňa podporuje návrh Komisie, no zároveň
doplnila určité spresnenie a poverila BEREC vypracovaním vhodných usmernení pre jednotné
uplatňovanie zásad otvoreného internetu v celej Európskej únii.
Politika rádiového frekvenčného spektra
Ak vezmeme do úvahy , že podľa nedávnych štúdií v roku 2017 bude mať 85 % svetovej
populácie 3G pokrytie, 50 % bude pokrytých sieťou 4G, očakáva sa, že 3 miliardy ľudí budú
používať smartfóny a že celosvetové dátové prenosy vzrastú oproti dnešnej situácii
pätnásťkrát, je zrejmé, že rádiové frekvenčné spektrum je kľúčovým prvkom pre vnútorný trh
s mobilnými, bezdrôtovými širokopásmovými a satelitnými komunikáciami v Európskej únii,
a je úplne zásadné pre budúcu konkurencieschopnosť Európskej únie. Spravodajkyňa preto
víta návrhy Komisie týkajúce sa politiky v oblasti spektra. Spravodajkyňa je presvedčená, že
je potrebné riešiť podmienky a postupy udeľovania licencií na spektrum pre bezdrôtové
širokopásmové komunikácie, ako aj využívanie nelicencovaného frekvenčného spektra.
Postup udeľovania povolení a sprístupňovanie pásma 800 MHz pre bezdrôtové
širokopásmové komunikácie, v súvislosti s ktorým viac ako polovica členských štátov dostala
od Komisie výnimku alebo inak neplní lehotu stanovenú v programe politiky rádiového
frekvenčného spektra, navyše dokazuje, že je potrebné urýchlene konať, a tiež ukazuje, že je
potrebné, aby Komisia zlepšila výkon svojich právomocí.
Spravodajkyňa návrh Komisie doplnila a verí , že predaj a prenájom spektra
harmonizovaného na účely bezdrôtových širokopásmových komunikácií zvyšuje pružnosť a
vedie k efektívnejšiemu rozdeľovaniu zdrojov spektra, a preto navrhla opatrenia, ktoré majú
ďalej uľahčiť využívanie spektra a podnietiť jeho dynamiku.
Spravodajkyňa sa však domnieva, že je potrebné objasniť niektoré z novo navrhovaných
hlavných zásad týkajúcich sa koordinácie a využívania rádiového spektra. Spravodajkyňa
navrhuje, aby sa prípadné nezrovnalosti s už existujúcimi zásadami zachytenými v rámci a v
programe politiky rádiového frekvenčného spektra ďalej riešili v parlamentnej debate.
Sloboda poskytovať elektronické komunikácie v celej Únii
Pokiaľ ide o navrhované ustanovenia o európskych poskytovateľoch elektronických
komunikácií, spravodajkyňa sa domnieva, že zavádzajú veľmi zložitú konštrukciu zahŕňajúcu
nepredvídateľnú štruktúru dohľadu. Akýkoľvek návrh by mal byť predmetom hlbokého a
podrobného konzultačného procesu a mal by sa následne analyzovať počas revízie celého
rámca. Spravodajkyňa ale doplnila jednoduché normalizované oznámenia BEREC-u , ktoré
zabezpečia, aby poskytovatelia, ktorí už využívajú režim udeľovania všeobecných povolení
pre poskytovanie služieb v inom členskom štáte, neboli za porovnateľných podmienok
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diskriminovaní zo strany iných členských štátov, a aby sa na jednotnom trhu uplatňovala
jednotná regulačná prax.
BEREC
Po dôkladnom zvážení návrhu Komisie na zmenu štruktúry riadenia BEREC a s prihliadnutím
na profesionálnu prácu, ktorú od svojho založenia pred dvoma rokmi BEREC odvádza,
spravodajkyňa naďalej zastáva rovnaký názor ako pri príprave nariadenia o zriadení BEREC v
roku 2009, teda že na zabezpečenie jeho nezávislosti od členských štátov a od Komisie je
dôležité zabezpečiť, aby BEREC viedol niektorý z jeho členov.
Návrhy spravodajkyne sa zameriavajú na zabezpečenie pokračovania efektívnej práce
BEREC-u cestou harmonizácie minimálneho súboru právomocí národných regulačných
orgánov, vďaka ktorej sa budú môcť všetky NRO plne podieľať na fungovanie BEREC a tým
aj ďalej zlepšovať schopnosť BEREC-u účinne plniť svoju úlohu.
Produkty veľkoobchodného prístupu, prepojiteľnosť so ZKS a medzinárodné volania z
pevných liniek i mobilných telefónov
Pokiaľ ide o návrhy týkajúce sa produktov veľkoobchodného prístupu a zaručenej kvality
služieb, spravodajkyňa po starostlivom zvážení názorov zúčastnených strán rieši tieto otázky
tým, že požaduje, aby Komisia vykonala komplexnú konzultáciu a predložila návrhy na
revíziu celého rámca.
Pokiaľ ide o medzinárodné hovory z pevných liniek a mobilných telefónov, spravodajkyňa
zdôrazňuje, že tie sú v súčasnosti deregulované konkurenčnými trhmi, ktoré nevyžadujú
reguláciu prostredníctvom zásahu EÚ, a preto navrhuje súvisiace ustanovenia vypustiť.
Posúdenie a preskúmanie rámca
Spravodajkyňa sa domnieva, že Komisia musí vykonať komplexné posúdenie a preskúmanie
celého regulačného rámca pre elektronické komunikácie a predložiť Európskemu parlamentu
a Rade do 30. júna 2016 správu s príslušnými návrhmi, aby mali zákonodarcovia dostatok
času návrhy riadne analyzovať a prediskutovať.
Preskúmanie bude založené na hodnotení ex-post vplyvu tohto rámca od roku 2009, dôkladnej
konzultácii a dôkladnom hodnotení ex-ante očakávaných vplyvov návrhov vychádzajúcich
z preskúmania.
Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že niektoré z navrhovaných opatrení by mala byť
predmetom hlbšej štruktúrovanej verejnej konzultácie a dôkladného predbežného (ex-ante)
hodnotenia očakávaného vplyvu, a následne by mali byť zahrnuté do najbližšej revízie rámca
pre elektronické komunikácie.
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STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce
sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného
kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))
Spravodajca: Malcolm Harbour
(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE
V septembri 2013 predložila Európska komisia návrh nariadenia o jednotnom trhu s
elektronickými komunikáciami na dosiahnutie prepojeného kontinentu.
Výbor IMCO prispeje k práci Parlamentu na tomto návrhu prostredníctvom legislatívneho
stanoviska s výlučnými právomocami v otázkach týkajúcich sa práv používateľov a ochrany
spotrebiteľov, a spoločných právomocí s výborom ITRE týkajúcich sa „otvoreného prístupu
na internet“. Zohľadníme aj spotrebiteľské aspekty navrhovaných revízií nariadenia o
roamingu, ale náš príspevok bude mať formu pozmeňujúcich návrhov k tomuto návrhu po
zverejnení správy výborom ITRE. V krátkom čase, ktorý mal spravodajca k dispozícii,
nemohol podrobne preskúmať všetky ostatné aspekty navrhovaného nariadenia, ale zameral
sa výlučne na tie oblasti, v ktorých výbor IMCO zohráva priamu úlohu. Členovia výboru
samozrejme môžu predkladať k jeho správe pozmeňujúce návrhy týkajúce sa všetkých
ostatných aspektov. V tejto fáze takisto ponechal stranou pozmeňujúce návrhy k
odôvodneniam a v priebehu našej spolupráce s výborom ITRE navrhne pozmenené
odôvodnenia.
Spravodajca pri príprave návrhu tejto správy zohľadnil širšie záujmy zúčastnených strán,
pričom osobitný dôraz kládol na názory spotrebiteľských organizácií a telekomunikačných
regulačných orgánov. Súhlasí s obavami mnohých subjektov, že zatiaľ čo ciele a ambície
návrhu sú chvályhodné, navrhovaný nástroj je príliš fragmentovaný a chýba mu strategické
smerovanie potrebné na dosiahnutie cieľa jednotného trhu EÚ s elektronickými
komunikáciami. Jeho stanovisko vychádza z rozsiahlych skúseností výboru IMCO v oblasti
posilnenia práv spotrebiteľov, a to nielen v odvetví elektronických komunikácií, čím
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významne vylepšil návrh Komisie. Je presvedčený, že tento prístup si bude vyžadovať širokú
podporu.
Zabezpečenie otvoreného internetu
Dôležitým prvkom návrhu Komisie sú opatrenia na zabezpečenie „neutrality siete“, aj keď
tento pojem nie je nikde v právnom texte definovaný. Výbor IMCO má v tejto oblasti bohaté
skúsenosti a pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhol v revízii smernice o univerzálnej službe a
právach užívateľov z roku 2009 zostávajú pre regulačné orgány EÚ kľúčovými ustanoveniami
v oblasti ochrany spotrebiteľov pred diskriminačným správaním a nespravodlivým
blokovaním služieb.
Nové návrhy sú vylepšením týchto ustanovení a regulačným orgánom poskytujú jasnejší
rámec pre zásahy. Hoci spravodajca by ich bol rád zahrnul do existujúcej smernice ako
revíziu, spravodajca výboru ITRE predložil silný argument na ich uplatnenie ako nariadenie v
záujme súdržného uplatňovania v rámci EÚ. Spravodajca akceptoval túto stratégiu a predložil
množstvo návrhov a objasnenie a vylepšenie tohto textu, na ktorom budú spolupracovať oba
výbory.
Právny nástroj pre práva používateľov
Návrh Komisie nahrádza mnohé hlavné ustanovenia smernice o univerzálnej službe a právach
užívateľov 2002/22/ES (ďalej len „zmenené smernicou 2009/136“), a to prostredníctvom
vyňatia niekoľkých ustanovení a ich úplnej harmonizácie vo forme nariadenia. Zároveň
centralizuje rozhodnutia o podrobných vykonávacích pravidlách na úrovni Komisie, čím
odstraňuje priamu formu zodpovednosti národných regulačných orgánov. Odôvodnenie
Komisie v súvislosti s týmto návrhom je založené na odlišnom vykonávaní pravidiel vo
všetkých členských štátoch. Jeho cieľom nie je založiť tento prístup na výhodách jednotného
trhu s elektronickými komunikáciami. Spravodajca sa domnieva, že ide o úplne nevhodný
prístup.
Vyňatie ľubovoľných prvkov existujúceho regulačného rámca bude mätúce a zavedenie
maximálnej harmonizácie v týchto oblastiach poškodí ochranu spotrebiteľa. Výbor IMCO
zrušil počas revízie smernice o právach spotrebiteľov z roku 2011 žiadosť Komisie o
maximálnu harmonizáciu a v rýchlo meniacom sa svete elektronických komunikácií je
presvedčivejším argumentom ten, že maximálna harmonizácia by bola škodlivá.
Komisia sa navyše nezaoberá skutočným zdrojom fragmentácie trhu, ktorým je nerovnaká
výkonnosť regulačných orgánov pri presadzovaní platných záväzkov. Stanovenie výberu
nových centralizovaných regulačných požiadaviek v krajinách, kde regulačný orgán už
dosahuje slabé výsledky pri presadzovaní práv spotrebiteľov je sotva receptom na dlhodobý
úspech! Obsah návrhu Komisie je takisto príliš normatívny. Spravodajca sa domnieva, že
špecializované národné regulačné orgány sú s pomocou podpory orgánu BEREC vhodnejšie
na presadzovanie týchto pravidiel. V tomto rýchlo sa meniacom sektore si budú väčšmi
vedomí protisúťažného správania, ktoré treba nevyhnutne napraviť.
Spravodajca v rámci kritiky právneho rámca uznáva, že návrh Komisie obsahuje významné
zlepšenia pre práva užívateľov. Z tohto dôvodu ich preformuloval do navrhovaných
pozmeňujúcich návrhov k existujúcej smernici, ktorú by všetky členské štáty mohli ľahko a
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jednoducho transponovať.
Spravodajca konkrétne navrhol, aby vykonávacie pravidlá vypracoval orgán BEREC, ktorý je
na sformulovanie podrobných noriem vhodnejší ako Komisia. Nedomnieva sa, že
vykonávacie akty predstavujú vhodnú formu na rozvoj týchto opatrení.
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(8a) Na spracovanie osobných údajov
stanovené v tomto nariadení by sa mali
vzťahovať uplatniteľné právne predpisy
Únie, najmä smernica Európskeho
parlamentu a Rady 95/46/ES1a a smernica
Európskeho parlamentu a Rady
2002/58/ES1b a vnútroštátne právne
predpisy.
_________________
1a

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, týkajúca
sa spracovávania osobných údajov a
ochrany súkromia v sektore
elektronických komunikácií (smernica
o súkromí a elektronických
komunikáciách) (Ú. v. ES L 201,
31.7.2002, s. 37).

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
Text predložený Komisiou
(18) Uplatňovanie rozličných
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(18) Telekomunikačná reforma EÚ z roku
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vnútroštátnych politík vedie
k nekonzistentnosti a fragmentácii
vnútorného trhu, ktorá bráni zavádzaniu
celoeurópskych služieb a dobudovaniu
vnútorného trhu s bezdrôtovými
širokopásmovými komunikáciami.
Predovšetkým môže vytvoriť nerovnaké
podmienky pre prístup k takýmto službám,
obmedzovať hospodársku súťaž medzi
podnikmi so sídlom v rôznych členských
štátoch a potláčať investície do
vyspelejších sietí a technológií a vznik
inovačných služieb, čím môže pripraviť
občanov a podniky o možnosť využívať
všadeprítomné integrované služby vysokej
kvality a prevádzkovateľov bezdrôtového
širokopásmového prístupu o zvýšenie
efektívnosti vďaka rozsiahlym činnostiam
s hlbšou integráciou. Preto by rozvoj
pokrytia celej Únie vyspelými
bezdrôtovými širokopásmovými
komunikačnými službami so širokou
integráciou mal byť sprevádzaný
opatreniami na úrovni Únie týkajúcimi sa
určitých aspektov prideľovania rádiového
frekvenčného spektra. Členským štátom by
sa zároveň malo ponechať právo prijímať
opatrenia na organizáciu svojho rádiového
frekvenčného spektra na účely verejného
poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany.

2009 stanovuje zásady riadenia
frekvenčného spektra. Uznáva sa v nej
právomoc členských štátov v oblasti
kultúrnej a audiovizuálnej politiky a vo
všeobecnosti sa im v nej ponecháva
potrebný priestor na konanie. Preto by
kroky na úrovni Únie v oblasti niektorých
aspektov prideľovania rádiového
frekvenčného spektra mali naďalej
presadzovať dynamický prístup k riadeniu
spektra, ktorý uznáva právomoc členských
štátov v tejto oblasti a rešpektuje kultúrne,
audiovizuálne a mediálne politiky
každého členského štátu. Na splnenie
osobitných národných požiadaviek je
nutná dostatočná pružnosť a členským
štátom by sa malo ponechať právo prijímať
opatrenia na organizáciu svojho rádiového
frekvenčného spektra na účely verejného
poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany. V
prípade sporov medzi členskými štátmi o
využívaní využívanie rádiového
frekvenčného spektra môže Komisia
koordinovať a podporovať riešenie
sporov.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
Text predložený Komisiou
(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
RR\1023959SK.doc
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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.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
Text predložený Komisiou
(40) Rozdiely vo vykonávaní sektorovo
špecifických pravidiel ochrany koncových
používateľov na vnútroštátnej úrovni
vytvárajú zásadné prekážky pre jednotný
digitálny trh, najmä vo forme zvýšených
nákladov na dodržiavanie predpisov pre
poskytovateľov elektronických
komunikácií pre verejnosť, ktorí chcú
ponúkať služby vo viacerých členských
štátoch. Fragmentácia a neistota, pokiaľ
ide o úroveň ochrany v rôznych členských
štátoch okrem toho podkopáva dôveru
koncových používateľov a odrádza ich od
nákupu elektronických komunikačných
služieb v zahraničí. V záujme dosiahnutia
cieľa Únie odstrániť prekážky na
vnútornom trhu je nevyhnutné nahradiť
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existujúce rozdielne vnútroštátne právne
opatrenia jediným a plne
harmonizovaným súborom sektorovo
špecifických pravidiel, ktoré vytvoria
vysokú spoločnú úroveň ochrany
koncových používateľov. Takáto úplná
harmonizácia právnych predpisov by
nemala brániť poskytovateľom
elektronických komunikácií pre verejnosť
ponúkať koncovým používateľom
zmluvné podmienky s ešte vyššou úrovňou
ochrany.
Odôvodnenie
Po presune pravidiel, ktoré obsahuje tento návrh nariadenia, do smernice o univerzálnej
službe už nie je potrebné zachovať odôvodnenia tohto nariadenia, ktoré súvisia s právami
spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) Keďže toto nariadenie harmonizuje
len určité sektorovo špecifické pravidlá,
nemali by ním byť dotknuté všeobecné
pravidlá ochrany spotrebiteľov, ako sa
stanovujú v aktoch Únie a vo
vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré
ich vykonávajú.

(41) Týmto nariadením by nemali byť
dotknuté všeobecné pravidlá ochrany
spotrebiteľov, ako sa stanovujú v právnych
predpisoch Únie a vo vnútroštátnych
právnych predpisoch, ktoré ich
vykonávajú.

Odôvodnenie
Po presune pravidiel, ktoré obsahuje tento návrh nariadenia, do smernice o univerzálnej
službe už nie je potrebné zachovať odôvodnenia tohto nariadenia, ktoré súvisia s právami
spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) Ustanovenia v kapitolách 4 a 5 tohto
nariadenia, ktoré sa vzťahujú na
koncových používateľov, by sa mali
uplatňovať nielen na spotrebiteľov, ale aj
na iné kategórie koncových používateľov,
najmä na mikropodniky. Koncoví
používatelia, ktorí nie sú spotrebiteľmi, by
na svoju individuálnu žiadosť mali mať
možnosť dohodnúť sa v rámci
individuálnej zmluvy na odchýlkach od
určitých ustanovení.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Po presune pravidiel, ktoré obsahuje tento návrh nariadenia, do smernice o univerzálnej
službe už nie je potrebné zachovať odôvodnenia tohto nariadenia, ktoré súvisia s právami
spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 8
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

(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, či inak
zasahovať do prenosu internetovej
prevádzky, s výnimkou obmedzeného
počtu primeraných opatrení týkajúcich sa
riadenia prevádzky. Takéto opatrenia
musia byť transparentné, primerané
a nediskriminačné a nemali by sa
uplatňovať dlhšie, než je nevyhnutné.
Primerané riadenie prevádzky zahŕňa
predchádzanie alebo minimalizáciu či
elimináciu účinkov preťaženosti siete pod
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi
prevádzky sa zaobchádza rovnakým
spôsobom.
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preťaženie siete iba dočasnou alebo
výnimočnou záležitosťou.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48) Tarify založené na objeme by sa mali
považovať za zlučiteľné so zásadou
otvoreného internetu, pokiaľ koncovým
používateľom umožňujú zvoliť si tarifu,
ktorá zodpovedá ich bežnej spotrebe dát a
je založená na transparentných
informáciách o podmienkach a dôsledkoch
takéhoto výberu. Zároveň by takéto tarify
mali poskytovateľom elektronických
komunikácií verejnosti umožňovať lepšie
prispôsobenie kapacít siete
predpokladaným objemom dát. Je dôležité,
aby koncoví používatelia boli plne
informovaní pred tým, ako sa rozhodnú pre
akékoľvek limity objemu alebo rýchlosti
dát a platné tarify, aby mohli priebežne
sledovať svoju spotrebu a jednoduchým
spôsobom, ak si to želajú, zvýšiť objem
dostupných dát.

(48) Tarify založené na objeme by sa mali
považovať za zlučiteľné so zásadou
otvoreného internetu, pokiaľ koncovým
používateľom umožňujú zvoliť si tarifu,
ktorá zodpovedá ich bežnej spotrebe dát a
je založená na transparentných
informáciách o podmienkach a dôsledkoch
takéhoto výberu. Zároveň by takéto tarify
mali poskytovateľom elektronických
komunikácií verejnosti umožňovať lepšie
prispôsobenie kapacít siete
predpokladaným objemom dát. Je dôležité,
aby koncoví používatelia boli plne
informovaní pred tým, ako sa rozhodnú pre
akékoľvek limity objemu alebo rýchlosti
dát a platné tarify, a aby mohli priebežne
sledovať svoju spotrebu a jednoduchým
spôsobom, ak si to želajú, zvýšiť objem
dostupných dát. Na zmluvne dohodnuté
poskytované objemy dát a rýchlosti by
nemali mať vplyv žiadne dohody
o dodatočných špecializovaných službách,
ktoré uzatvoril koncový používateľ, so
zreteľom na ustanovenia článku 23 tohto
nariadenia o otvorenom prístupe
k internetu, ktoré stanovujú, že akékoľvek
ponuky špecializovaných služieb musia
byť nad rámec služieb prístupu na
internet tam, kde je to vhodné, a nesmú
zásadne zhoršovať ich dostupnosť ani
kvalitu.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
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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 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.

(50) Ďalej existuje dopyt zo strany
poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb,
pokiaľ ide o poskytovanie prenosových
služieb založených na parametroch kvality
vrátane nižších úrovní priority pre
prevádzku, ktorá nie je časovo limitovaná.
Pre poskytovateľov obsahu, aplikácií
a služieb je možnosť rokovať o takýchto
osobitných 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 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 zhoršenie všeobecnej
kvality služieb otvoreného prístupu na
internet.

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51) Národné regulačné orgány zohrávajú
ústrednú úlohu pri zabezpečovaní
schopnosti koncových používateľov účinne

(51) Národné regulačné orgány zohrávajú
ústrednú úlohu pri zabezpečovaní
schopnosti koncových používateľov účinne
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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
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.

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
používateľmi, s maximálnym možným
zohľadnením akýchkoľvek usmernení
orgánu BEREC týkajúcich sa metód
merania rýchlosti služieb prístupu na
internet, meraných kvalitatívnych
parametrov a uplatňovania primeraných
opatrení týkajúcich sa riadenia prevádzky.
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 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
Text predložený Komisiou
(52) Opatrenia na zabezpečenie lepšej
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Pozmeňujúci návrh
(52) Opatrenia na zabezpečenie lepšej
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transparentnosti a porovnateľnosti cien,
taríf a zmluvných podmienok a parametrov
kvality služby vrátane parametrov
špecifických pre poskytovanie služieb
prístupu na internet by mali zvýšiť
schopnosť koncových používateľov
optimalizovať svoj výber poskytovateľov
a v plnej miere tak využívať výhody
hospodárskej súťaže.

transparentnosti a porovnateľnosti cien,
taríf a zmluvných podmienok a parametrov
kvality služby vrátane parametrov
špecifických pre poskytovanie služieb
prístupu na internet by mali zvýšiť
schopnosť koncových používateľov
optimalizovať svoj výber poskytovateľov
a v plnej miere tak využívať výhody
hospodárskej súťaže. Akýkoľvek
dobrovoľný systém certifikácie
interaktívnych porovnávacích webových
stránok, príručiek alebo podobných
nástrojov by mal byť nezávislý od
všetkých poskytovateľov elektronických
komunikačných služieb, používať
jednoduchý a jednoznačný jazyk, úplné
a aktualizované informácie, mať
transparentnú metodiku, byť spoľahlivý
a prístupný v súlade s usmerneniami pre
dostupnosť webového obsahu vo verzii 2.0
(Web Content Accessibility Guidelines
2.0) a mať účinný postup riešenia
sťažností.

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53) Koncovým používateľom by sa mali
zodpovedajúcim spôsobom poskytnúť
informácie o cene a type ponúkanej
služby pred jej zakúpením. Tieto
informácie by sa mali takisto poskytovať
bezprostredne pred spojením hovoru, keď
sa na volanie na konkrétne číslo alebo na
službu vzťahujú osobitné cenové
podmienky, aké sa uplatňujú napríklad na
volania na služby s osobitnou tarifou, ku
ktorým sa účtuje prirážka. V prípadoch,
keď takáto povinnosť predstavuje pre
poskytovateľa služby neúmerne veľkú
záťaž vo vzťahu k trvaniu a nákladom na
informáciu o tarife v porovnaní s
PE522.762v03-00
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priemerným trvaním hovoru a rizikom
spojeným s nákladmi, ktorým je koncový
používateľ vystavený, národné regulačné
orgány môžu udeliť výnimku. Koncovým
používateľom by sa takisto mali
poskytnúť informácie o prípadných
dodatočných poplatkoch, ktoré sa
vzťahujú na bezplatné telefónne čísla.

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(54) Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti by mali
zodpovedajúcim spôsobom informovať
koncových používateľov okrem iného o
svojich službách a tarifách, parametroch
kvality služby, prístupe k pohotovostným
službám a o akomkoľvek obmedzení a
výbere služieb a produktov určených pre
zákazníkov so zdravotným postihnutím.
Tieto informácie by sa mali poskytovať
jasným a transparentným spôsobom a mali
by byť špecifické pre tie členské štáty, v
ktorých sa služby poskytujú, a v prípade,
že došlo k ich zmene, mali by sa
aktualizovať. Poskytovatelia by mali byť
oslobodení od dodržiavania požiadaviek na
informovanie, pokiaľ ide o individuálne
dojednané ponuky.

(54) Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti by mali
zodpovedajúcim spôsobom informovať
koncových používateľov okrem iného o
svojich službách a tarifách, parametroch
kvality služby, prístupe k pohotovostným
službám a o akomkoľvek obmedzení a
výbere služieb a produktov určených pre
zákazníkov so zdravotným postihnutím.
V prípade tarifných plánov s vopred
určeným objemom komunikácií
poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti by tiež mali
informovať o možnosti spotrebiteľov
a akýchkoľvek koncových spotrebiteľov,
ktorí o to požiadajú, preniesť akýkoľvek
nevyužitý objem z predchádzajúceho
fakturačného obdobia do aktuálneho
fakturačného obdobia. Tieto informácie
by sa mali poskytovať jasným a
transparentným spôsobom a mali by byť
špecifické pre tie členské štáty, v ktorých
sa služby poskytujú, a v prípade, že došlo k
ich zmene, mali by sa aktualizovať.
Poskytovatelia by mali byť oslobodení od
dodržiavania požiadaviek na informovanie,
pokiaľ ide o individuálne dojednané
ponuky.
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Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56) Zmluvy sú významným nástrojom na
zabezpečenie vysokej úrovne
transparentnosti informácií a právnej istoty
pre koncových používateľov.
Poskytovatelia elektronických komunikácií
verejnosti by mali koncovým
používateľom sprostredkovať jasné a
zrozumiteľné informácie o všetkých
podstatných prvkoch zmluvy pred jej
záväzným potvrdením zo strany koncového
používateľa. Informácie by mali byť
záväzné a nemenné, okrem prípadov, keď
sa pozmenia na základe následnej zmluvy
medzi koncovým používateľom a
poskytovateľom. Komisia a niekoľko
národných regulačných orgánov nedávno
zistilo podstatné rozdiely medzi rýchlosťou
služieb prístupu na internet uvádzanou v
reklamách a rýchlosťou, ktorá bola
koncovým používateľom skutočne k
dispozícii. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti by preto mali
koncových používateľov ešte pred
uzatvorením zmluvy informovať o
rýchlosti a ďalších parametroch kvality
služby, ktoré môžu reálne dodať v hlavnej
lokalite koncového používateľa.

(56) Zmluvy sú významným nástrojom na
zabezpečenie vysokej úrovne
transparentnosti informácií a právnej istoty
pre koncových používateľov.
Poskytovatelia elektronických komunikácií
verejnosti by mali koncovým
používateľom sprostredkovať jasné a
zrozumiteľné informácie o všetkých
podstatných prvkoch zmluvy pred jej
záväzným potvrdením zo strany koncového
používateľa. Informácie by mali byť
záväzné a nemenné, okrem prípadov, keď
sa pozmenia na základe následnej zmluvy
medzi koncovým používateľom a
poskytovateľom. Komisia a niekoľko
národných regulačných orgánov nedávno
zistilo podstatné rozdiely medzi rýchlosťou
služieb prístupu na internet uvádzanou v
reklamách a rýchlosťou, ktorá bola
koncovým používateľom skutočne k
dispozícii. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti by preto mali
koncových používateľov ešte pred
uzatvorením zmluvy informovať o
rýchlosti a ďalších parametroch kvality
služby, ktoré môžu reálne dodať v hlavnej
lokalite koncového používateľa. V prípade
pevných a mobilných dátových spojení
dostupná rýchlosť je rýchlosť
komunikačnej služby, ktorú by spotrebiteľ
mohol väčšinou očakávať pri prístupe k
službe, a to bez ohľadu na konkrétnu
hodinu. Normálne dostupná rýchlosť by
mala byť odvodená od odhadovaných
rýchlostných rozpätí, rýchlostných
priemerov, rýchlosti v čase špičky
a minimálnej rýchlosti. Metodika by sa
mala stanoviť v rámci usmernení BEREC
a mala by sa pravidelne preskúmavať
a aktualizovať, aby odrážala vývoj v
oblasti technológií a infraštruktúry.

PE522.762v03-00

SK

186/404

RR\1023959SK.doc

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby
poskytovatelia umožnili koncovým
používateľom prístup k porovnateľným
informáciám o pokrytí mobilných sietí
vrátane rôznych technológií v ich
členskom štáte, a to pred uzatvorením
zmluvy, aby týmto koncovým
používateľom umožnili informovane sa
rozhodnúť o nákupe.

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57) Pokiaľ ide o koncové zariadenia, v
zmluve by sa mali vymedziť všetky
obmedzenia, ktoré poskytovateľ zaviedol
na používanie týchto zariadení, napríklad
zakódovanie mobilných prístrojov na
využívanie len určitých typov kariet SIM,
ako aj všetky poplatky splatné pri skončení
zmluvy pred uplynutím dohodnutej
viazanosti. Po skončení zmluvy po
uplynutí dohodnutej viazanosti by sa
nemali účtovať žiadne poplatky.

(57) Pokiaľ ide o koncové zariadenia, v
zmluve by sa mali vymedziť všetky
obmedzenia, ktoré poskytovateľ zaviedol
na používanie týchto zariadení, napríklad
zakódovanie mobilných prístrojov na
využívanie len určitých typov kariet SIM,
ako aj všetky poplatky splatné pri skončení
zmluvy pred uplynutím dohodnutej
viazanosti. Po skončení zmluvy po
uplynutí dohodnutej viazanosti by sa
nemali účtovať žiadne poplatky.
V zmluvách by sa tiež mali bližšie určiť
poskytované druhy popredajných služieb,
služieb údržby a služieb zákazníckej
podpory. Všade tam, kde je to možné, by
tieto informácie mali obsahovať aj
technické informácie poskytované na
požiadanie týkajúce sa riadneho
fungovania koncového zariadenia, ktoré
si zvolil koncový používateľ. Ak nebola
zistená žiadna technická nekompatibilita,
tieto informácie by sa mali poskytovať
bezplatne.

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58) S cieľom predchádzať nepríjemným
prekvapeniam spojeným s výškou faktúr by
koncoví používatelia mali mať možnosť
stanoviť hornú hranicu svojich poplatkov
spojených s využívaním telefónnych
služieb alebo služieb prístupu na internet.
Tento nástroj by mal byť dostupný
bezplatne, s príslušným oznámením, ktoré
je možné opätovne získať, keď sa výška
poplatkov blíži k tejto hranici. Po
dosiahnutí maximálneho limitu by sa tieto
služby koncovým používateľom nemali
viac poskytovať alebo účtovať, pokiaľ
výslovne nepožiadajú o pokračovanie ich
poskytovania podľa dohody s
poskytovateľom.

(58) S cieľom predchádzať nepríjemným
prekvapeniam spojeným s výškou faktúr,
pokiaľ ide o fakturované služby, by
koncoví používatelia mali mať možnosť
stanoviť vopred určenú hornú hranicu
svojich poplatkov spojených s využívaním
telefónnych služieb alebo služieb prístupu
na internet. Tento nástroj by mal zahŕňať
príslušné oznámenie, ktoré je možné
opätovne získať, keď sa výška poplatkov
blíži k tejto hranici.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59
Text predložený Komisiou
(59) Skúsenosti z členských štátov a
výsledky nedávnej štúdie, ktorú zadala
Výkonná agentúra pre zdravie a
spotrebiteľov, ukázali, že dlhé zmluvné
obdobia a automatické predlžovanie
zmlúv alebo ich predlžovanie v tichosti sú
veľkou prekážkou pri zmene
prevádzkovateľa. Je preto žiaduce, aby
koncoví používatelia mali možnosť bez
akýchkoľvek nákladov odstúpiť od
zmluvy po šiestich mesiacoch od jej
uzatvorenia. V takom prípade sa od
koncových používateľov môže požadovať,
aby svojim poskytovateľom nahradili
zostatkovú hodnotu dotovaného
koncového zariadenia alebo
proporcionálnu zostatkovú hodnotu
akýchkoľvek ďalších zvýhodnení.
Zmluvy, ktoré boli v tichosti predĺžené, by
PE522.762v03-00
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Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
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sa mali dať vypovedať s jednomesačnou
výpovednou lehotou.

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(63) S cieľom zabezpečiť podporu pre
poskytovanie miest komplexného
vybavenia a uľahčiť koncovému
používateľovi plynulú zmenu
poskytovateľa by proces zmeny
poskytovateľa mal viesť prijímajúci
poskytovateľ elektronických komunikácií
verejnosti. Prenášajúci poskytovateľ
elektronických komunikácií verejnosti by
nemal zdržiavať ani komplikovať proces
zmeny poskytovateľa. Mali by sa v čo
najväčšej miere využívať automatizované
procesy a mala by sa zabezpečiť vysoká
úroveň ochrany osobných údajov.
Dostupnosť transparentných, presných a
včasných informácií týkajúcich sa zmeny
poskytovateľa by mala prispieť k zvýšeniu
dôvery koncových používateľov v
súvislosti so zmenou poskytovateľa a
posilniť ich ochotu aktívne sa podieľať na
konkurenčnom procese.

(63) S cieľom uľahčiť koncovému
používateľovi plynulú zmenu
poskytovateľa by mal mať orgán BEREC
právomoc vypracovať usmernenia
vymedzujúce povinnosti prijímajúceho aj
prenášajúceho poskytovateľa v procese
zmeny poskytovateľa a prenesenia čísla,
ktoré by okrem iného zabezpečili, aby
prenášajúci poskytovateľ elektronických
komunikácií verejnosti nezdržiaval ani
nekomplikoval proces zmeny
poskytovateľa, aby bol tento proces čo
najviac automatizovaný a aby sa
zabezpečila vysoká úroveň ochrany
osobných údajov. Tieto usmernenia by
takisto mali riešiť problematiku toho, ako
zabezpečiť kontinuitu služieb pre
koncových používateľov, a to aj
prostredníctvom identifikačných prvkov
ako e-mailové adresy, napríklad
prostredníctvom možnosti použitia
nástroja preposielania elektronickej pošty.
Dostupnosť transparentných, presných a
včasných informácií týkajúcich sa zmeny
poskytovateľa by mala prispieť k zvýšeniu
dôvery koncových používateľov v
súvislosti so zmenou poskytovateľa a
posilniť ich ochotu aktívne sa podieľať na
konkurenčnom procese.

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64) Zmluvy s prenášajúcimi
poskytovateľmi elektronických
komunikácií verejnosti by sa po zmene
poskytovateľa mali automaticky zrušiť
bez toho, aby koncoví používatelia museli
robiť dodatočné kroky. V prípade
predplatených služieb by sa zostatkové
sumy kreditu, ktoré sa nevyčerpali, mali
vrátiť spotrebiteľovi, ktorý mení
poskytovateľa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(65) Koncoví používatelia musia mať
možnosť plynulého prechodu pri zmene
dôležitých identifikátorov, ako je
napríklad e-mailová adresa. Na tento účel
a s cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k
strate e-mailových komunikácií, koncoví
používatelia by mali mať bezplatnú
možnosť zvoliť si nástroj na preposielanie
elektronickej pošty, ktorý ponúka
prenášajúci poskytovateľ služby prístupu
na internet v prípadoch, keď má koncový
používateľ e-mailovú adresu, ktorú
poskytuje prenášajúci poskytovateľ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68
Text predložený Komisiou
(68) S cieľom zohľadniť vývoj na trhu a
technický rozvoj by sa na Komisiu mala
PE522.762v03-00
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Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
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delegovať právomoc prijímať akty
v súlade s článkom 290 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o
zmeny príloh. Je osobitne dôležité, aby
Komisia počas svojich prípravných prác
uskutočnila náležité konzultácie aj na
expertnej úrovni. Pri príprave
a vypracúvaní delegovaných aktov by
Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné
a primerané postúpenie príslušných
dokumentov Európskemu parlamentu
a Rade.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť
medzi cieľom a opatreniami potrebnými na
dobudovanie jednotného trhu pre
elektronické komunikácie podľa tohto
nariadenia a určitých konkrétnych
existujúcich právnych ustanovení a na to,
aby sa zohľadnili kľúčové prvky
vyvíjajúcej sa rozhodovacej praxe, mali by
sa zmeniť smernica 2002/21/ES, smernice
2002/20/ES a 2002/22/ES a nariadenie č.
531/2012. V rámci toho je potrebné
zabezpečiť, aby sa smernica 2002/21/ES a
súvisiace smernice interpretovali v spojení
s týmto nariadením, zaviesť posilnené
právomoci Komisie, aby mohla zabezpečiť
konzistentnosť opravných prostriedkov
uložených európskym poskytovateľom
elektronických komunikácií, ktorí majú
značnú silu na trhu v kontexte európskeho
konzultačného mechanizmu, harmonizovať
prijaté kritériá a posúdiť pritom
vymedzenie a konkurencieschopnosť
príslušných trhov, prispôsobiť oznamovací
systém podľa smernice 2002/20/ES
vzhľadom na jednotné povolenie EÚ, ako
aj zrušiť ustanovenia o minimálnej

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

ustanovenia o minimálnej harmonizácii
práv koncových používateľov stanovených
v smernici 2002/22/ES, ktoré budú po
harmonizácii stanovenej v tomto nariadení
zbytočné.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(76) V záujme zaistenia jednoznačnosti
a právnej istoty by sa mal určiť termín
konečného ukončenia maloobchodných
roamingových príplatkov, ktorých
znižovanie sa začalo nariadením (ES)
č. 717/2007. Pred týmto konečným
zrušením maloobchodných príplatkov by
sa mali ešte znížiť veľkoobchodné sadzby
a harmonizovať sadzby za ukončenie
hovorov v mobilných sieťach, a to v celej
Únii, aby sa umožnila skutočná rovnosť
podmienok pre telekomunikačných
operátorov.

Odôvodnenie
V mnohých členských štátoch je priemerná domáca cena nižšia ako 0,05 EUR. Zachovanie
veľkoobchodnej ceny za hlasový roaming na súčasnej úrovni (0,05 EUR) po 1. júli 2016, keď
budú operátori povinní účtovať roamingovým zákazníkom rovnaké ceny ako domácim, by
vážne narušilo trh. Keďže mobilní operátori si budú od roku 2016 konkurovať na európskom
trhu, mali by sa harmonizovať sadzby za ukončenie hovorov v mobilných sieťach, aby sa
dosiahla rovnosť podmienok pre všetky spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
Text predložený Komisiou
(b) občania a podniky majú právo
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Pozmeňujúci návrh
(b) občania a podniky majú právo
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a možnosť získať prístup ku
konkurencieschopným, bezpečným
a spoľahlivým elektronickým
komunikačným službám bez ohľadu na to,
z ktorého miesta v Únii sa poskytujú, a bez
toho, aby ich brzdili cezhraničné
obmedzenia alebo neodôvodnené
dodatočné náklady.

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

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V tomto nariadení sa konkrétne
stanovujú regulačné zásady, podľa ktorých
v rámci svojich vlastných kompetencií
koná Komisia, Orgán európskych
regulátorov pre elektronické komunikácie
(BEREC) a príslušné vnútroštátne orgány,
v spojení s ustanoveniami smerníc
2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES
a 2002/22/ES, s cieľom:

2. V tomto nariadení sa konkrétne
stanovujú regulačné zásady, podľa ktorých
v rámci svojich vlastných kompetencií
koná Komisia, Orgán európskych
regulátorov pre elektronické komunikácie
(BEREC) a príslušné vnútroštátne
a regionálne orgány, v spojení
s ustanoveniami smerníc 2002/19/ES,
2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES,
s cieľom:

Pozmeňujúci návrh 27
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 a ich inováciu, a dbať na to,
aby pokryli celú Úniu a boli schopné
uspokojiť vyvíjajúci sa dopyt koncových
používateľov bez ohľadu na to, kde sa na
území Únie nachádzajú;
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Pozmeňujúci návrh 28
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,

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Po presune práv spotrebiteľa, ktoré obsahuje tento návrh nariadenia, do smernice
o univerzálnej službe už nie je potrebné, aby ostali aj v návrhu.

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
3a. Ustanoveniami tohto nariadenia nie
sú dotknuté acquis Únie v oblasti ochrany
údajov ani články 7 a 8 Charty
základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 12
Text predložený Komisiou
(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
PE522.762v03-00
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Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
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a umožňuje vymedzené úrovne
medzikoncového výkonu siete na
poskytovanie špecifických služieb
koncovým používateľom na základe
dodávok služieb určitej zaistenej kvality
vychádzajúcej zo špecifikovaných
parametrov,

Pozmeňujúci návrh 31
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 na internet“ je
verejne dostupná elektronická
komunikačná služba, ktorá poskytuje
pripojenie na internet, a prepojiteľnosť
prakticky medzi všetkými koncovými
bodmi pripojenými na internet bez ohľadu
na použité sieťové technológie alebo
koncové zariadenie.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(15) „špecializovaná služba“ je
elektronická komunikačná služba
optimalizovaná pre špecifický obsah,
aplikácie či služby alebo ich kombinácie,
využívajúca riadenie prevádzky na
zaistenie primeranej úrovne kapacity
a kvality siete, poskytovaná na logicky
oddelenej kapacite a na základe prísnej
kontroly prístupu, a to s cieľom
zabezpečiť lepšie kvalitatívne vlastnosti
kontrolované medzi koncovými bodmi, a s
ktorou sa neobchoduje ani sa nepoužíva
ako náhrada za službu prístupu na internet;
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Pozmeňujúci návrh 33
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. Ktorýkoľvek 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.

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno f
Text predložený Komisiou
(f) dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa
ochrany súkromia, osobných údajov,
bezpečnosti a integrity sietí a
transparentnosti v súlade s právnymi
predpismi Únie.

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

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 19
Text predložený Komisiou
Článok 19
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Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

196/404

RR\1023959SK.doc

Produkt prepojiteľnosti so zaistenou
kvalitou služby (ZKS)
(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
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
RR\1023959SK.doc
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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,
prekážok pri vykonávaní a nákladov na
zavádzanie, ktoré znášajú zákazníci a
(f) 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 36
Návrh nariadenia
Kapitola IV – názov
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Harmonizované práva koncových
používateľov

Práva používateľov na prístup k
otvorenému internetu

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3
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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
Pokiaľ ide o trh pevných komunikácií, regulačný zásah je neodôvodnený, keďže neexistujú
žiadne jasné dôkazy o jeho užitočnosti. Pokiaľ ide o mobilné komunikácie, malo by sa to riešiť
celkovým prístupom k roamingu, ako je vymedzený v 3. nariadení o roamingu.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 22
Text predložený Komisiou
Článok 22

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Riešenie cezhraničných sporov
1. Postupy mimosúdneho riešenia sporov
stanovené v súlade s článkom 34 ods. 1
smernice 2002/22/ES sa takisto uplatňujú
na spory týkajúce sa zmlúv medzi
spotrebiteľmi, a inými koncovými
používateľmi, pokiaľ sú takéto postupy
mimosúdneho riešenia sporov dostupné aj
pre nich, a poskytovateľmi elektronických
komunikácií verejnosti, ktorí majú sídlo v
inom členskom štáte. V prípade sporov,
ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti
smernice 2013/11/EÚ33, sa uplatňujú
ustanovenia danej smernice.
___________________
RR\1023959SK.doc

199/404

PE522.762v03-00

SK

33

Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013
o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES)
č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Ú. v.
EÚ L 165 z 18. júna 2013, s. 63.
Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene a
doplneniu smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac
informácií sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 23 – nadpis
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Sloboda poskytovať a využívať prístup k
otvorenému internetu a primerané riadenie
prevádzky

Otvorený prístup na internet,
špecializované služby a primerané
technické riadenie prevádzky

Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1
Text predložený Komisiou
1. 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
služby prístupu na internet.

1. Koncoví používatelia majú slobodný
prístup k informáciám a obsahu a môžu
slobodne šíriť informácie a obsah,
prevádzkovať aplikácie a využívať
zariadenia, služby a softvér podľa
vlastného výberu bez ohľadu na ich pôvod
alebo miesto určenia prostredníctvom
služby prístupu na internet.

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

Poskytovatelia služby prístupu na internet
nesmú obmedzovať koncových
používateľov v používaní akýchkoľvek
koncových zariadení na prístup
k informáciám a obsahu a ich šírenie
prostredníctvom ich služby prístupu na
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Pozmeňujúci návrh
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poskytovateľov internetového obsahu a
internetových aplikácií a služieb.

internet, ani im v tomto používaní brániť.
Je to v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2014/.../EÚ1a* a nie sú
tým dotknuté práva členských štátov
udeľovať individuálne práva na
používanie podľa článku 5 smernice
2002/20/ES.
_________________
1a

Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2014/.../EÚ z ... o harmonizácii
právnych predpisov členských štátov
týkajúcich sa sprístupňovania rádiových
zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje
smernica 1999/5/ES (Ú. v. L ..., ... s. ...).)
*

Ú. v.: vložte číslo smernice (COD
2011/0283) a číslo, dátum prijatia a odkaz
na zverejnenie smernice v poznámke pod
čiarou 33a.

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. 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.

2. Koncoví používatelia tiež môžu
bezplatne využívať špecializované služby
poskytované poskytovateľmi
elektronických komunikácií alebo
poskytovateľmi obsahu, aplikácií a služieb.

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

Poskytovatelia služieb elektronických
komunikácií alebo poskytovatelia obsahu,
aplikácií a služieb môžu ponúkať
špecializované služby za predpokladu, že
takéto ponuky budú nad rámec služieb
prístupu na internet a nebudú zásadne
zhoršovať ich dostupnosť ani kvalitu.
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zhoršovať celkovú kvalitu služieb prístupu
na internet.
Na to, aby príslušné orgány mohli toto
potenciálne zhoršenie posúdiť,
poskytovatelia elektronických
komunikačných služieb alebo
poskytovatelia obsahu, aplikácií a služieb
dodajú príslušným orgánom na
požiadanie presné informácie
o kapacitách pridelených obom typom
služieb uvedených v druhom pododseku,
kritériá, na základe ktorých sa kapacita
siete delí, a v prípade potreby odôvodnenia
opatrení zavedených špecializovanými
službami na predchádzanie zhoršeniu
služieb prístupu na internet.

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Vykonávanie slobôd stanovených v
odsekoch 1 a 2 sa uľahčuje poskytovaním
úplných informácií v súlade s článkom 25
ods. 1, článkom 26 ods. 2 a článkom 27
ods. 1 a 2.

4. Koncovým používateľom budú
poskytnuté úplné informácie v súlade s
článkom 20 ods. 2, článkom 21 ods. 3 a
článkom 21a smernice 2002/22/ES,
vrátane informácií o primeraných
uplatňovaných opatreniach týkajúcich sa
riadenia prevádzky, ktoré môžu ovplyvniť
prístup k informáciám a ich šírenie,
obsah, aplikácie a služby špecifikované v
odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5
Text predložený Komisiou
5. Poskytovatelia služieb prístupu na
internet nesmú v rámci limitov
akýchkoľvek zmluvne dohodnutých
PE522.762v03-00
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Pozmeňujúci návrh
5. Poskytovatelia služieb prístupu na
internet nesmú obmedzovať slobody
stanovené v odseku 1 diskriminovaním,
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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 transparentné,
nediskriminačné, primerané
a nevyhnutné na:

obmedzovaním alebo iným zasahovaním
do prenosu špecifického obsahu, aplikácií
alebo služieb, alebo ich špecifických tried,
s výnimkou prípadov, keď je potrebné
uplatniť primerané opatrenia týkajúce sa
riadenia prevádzky s cieľom predchádzať
preťaženiu sietí alebo minimalizovať jeho
účinky – pod podmienkou, že
s ekvivalentnými druhmi prevádzky sa
zaobchádza rovnakým spôsobom – alebo
keď je potrebné vykonať súdny príkaz.

Takéto opatrenia sa stanovujú
prostredníctvom transparentných
postupov a sú v platnosti len dovtedy,
pokiaľ je to nevyhnutné, a poskytujú
primerané záruky, a to najmä s cieľom
zabezpečiť, aby boli akékoľvek
obmedzenia obmedzené na nevyhnutný
účel, a boli nediskriminačné a primerané.
Medzi tieto záruky patrí možnosť súdnej
nápravy.
a) vykonávanie právneho ustanovenia
alebo súdneho príkazu alebo
predchádzanie alebo zabránenie vážnym
zločinom,
b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete,
služieb poskytovaných prostredníctvom
tejto siete a koncových zariadení
koncových používateľov,
c) predchádzanie prenášaniu
nevyžiadaných komunikácií koncovým
používateľom, ktorí dali predchádzajúci
súhlas na takéto obmedzujúce opatrenia,
d) minimalizáciu účinkov dočasnej alebo
výnimočnej preťaženosti siete pod
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi
prevádzky sa zaobchádza rovnakým
spôsobom.
Primerané riadenie prevádzky je spojené
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov
stanovených v tomto odseku.
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Primerané riadenie prevádzky je spojené
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov
stanovených v tomto článku.
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Pozmeňujúci návrh 44
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 v prípade
potreby v spolupráci s vnútroštátnymi
orgánmi na ochranu údajov a inými
príslušnými orgánmi majú právomoc
a povinnosť monitorovať v súlade s
článkom 23 ods. 5 uplatňovanie
primeraných opatrení riadenia prevádzky
a prostredníctvom dostupnosti cenovo
prístupných nediskriminačných služieb
prístupu na internet zabezpečujú možnosť
koncových používateľov využívať slobody
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2. V čo
najväčšej možnej miere zohľadňujú
usmernenia orgánu BEREC uvedené
v tomto článku odseku 2 pododseku 4
a článku 21 ods. 3a smernice 2002/22/ES.
Kritériá vymedzenia opatrení týkajúcich
sa rozumného riadenia prevádzky
podliehajú pravidelnej revízii, Národné
regulačné orgány podávajú každoročne
správu Komisii a orgánu BEREC o svojom
sledovaní, zisteniach a prijatých
opatreniach. Tieto správy sa zverejňujú.

Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2
Text predložený Komisiou
2. S cieľom predchádzať všeobecnému
zhoršeniu kvality služieb prístupu na
internet alebo zaistiť pre koncových
používateľov možnosť prístupu k obsahu
alebo informáciám a ich šírenia alebo
prevádzkovania aplikácií a služieb podľa
vlastného výberu národné regulačné
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orgány majú právomoc ukladať minimálne
požiadavky na kvalitu služieb pre
poskytovateľov elektronických
komunikácií verejnosti.

regulačné orgány majú právomoc ukladať
minimálne požiadavky na kvalitu služieb a
v prípade potreby iné parametre kvality
služieb, ktoré vymedzia národné
regulačné orgány poskytovateľom
elektronických komunikácií verejnosti.

Národné regulačné orgány poskytnú
Komisii v dostatočnom predstihu pred
uložením akýchkoľvek takýchto
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah,
predpokladané požiadavky a navrhovaný
spôsob zásahu. Rovnako poskytnú tieto
informácie aj orgánu BEREC. Komisia
môže po preskúmaní týchto informácií
vyjadriť pripomienky alebo odporúčania,
najmä s cieľom zabezpečiť, aby plánované
požiadavky nemali nepriaznivý vplyv na
fungovanie vnútorného trhu. Navrhované
požiadavky sa neprijmú počas obdobia
dvoch mesiacov od doručenia úplných
informácií Komisii, pokiaľ sa Komisia a
národný regulačný orgán nedohodnú
inak, alebo Komisia neinformuje národný
regulačný orgán o skrátenom období
preskúmania alebo Komisia nevznesie
pripomienky a nevydá odporúčania.
Národné regulačné orgány v čo najväčšej
miere zohľadňujú pripomienky alebo
odporúčania Komisie a o prijatých
požiadavkách informujú Komisiu a orgán
BEREC.

Národné regulačné orgány poskytnú
Komisii v dostatočnom predstihu pred
uložením akýchkoľvek takýchto
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah,
predpokladané požiadavky a navrhovaný
spôsob zásahu. Rovnako poskytnú tieto
informácie aj orgánu BEREC. Komisia
môže po preskúmaní týchto informácií
vyjadriť pripomienky alebo odporúčania,
najmä s cieľom zabezpečiť, aby plánované
požiadavky nemali nepriaznivý vplyv na
fungovanie vnútorného trhu. Národné
regulačné orgány v čo najväčšej miere
zohľadňujú pripomienky alebo
odporúčania Komisie a o prijatých
požiadavkách informujú Komisiu a orgán
BEREC.

Národné regulačné orgány zavedú
primerané postupy riešenia sťažností,
ktoré sa týkajú záležitostí v oblasti
výkonnosti služby prístupu na internet
poskytovanej koncovým používateľom a
poskytovateľom obsahu, aplikácií a
služieb.
Do ...* BEREC po konzultácii so
zúčastnenými stranami a v úzkej
spolupráci s Komisiou stanoví všeobecné
usmernenia, v ktorých sa vymedzia
jednotné podmienky na vykonávanie
povinností národných regulačných
orgánov podľa tohto článku, a to najmä
uplatňovanie primeraných opatrení
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riadenia prevádzky.
_________________
* Ú. v.: vložte dátum začatia uplatňovania
tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 46
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

Odôvodnenie
Spravodajca nesúhlasí s tým, aby sa tieto podmienky riešili prostredníctvom vykonávacích
aktov. Namiesto toho navrhuje poveriť touto úlohou orgán BEREC, pozri pozmeňujúci návrh
k článku 24 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 25
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 25

vypúšťa sa

Transparentnosť a uverejňovanie
informácií
1. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti s výnimkou ponúk,
ktoré boli dojednané individuálne,
uverejňujú transparentné, porovnateľné,
adekvátne a aktuálne informácie týkajúce
sa:
a) ich názvu, adresy a kontaktných
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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
postupy mohli vplývať na kvalitu služby a
ochranu osobných údajov,
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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
merania, a obsah, formu a spôsob
uverejnenia informácií vrátane
prípadných mechanizmov osvedčovania
PE522.762v03-00

SK

208/404

RR\1023959SK.doc

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,
rovnakými prostriedkami, ktoré bežne
používajú pri komunikácii s koncovými
používateľmi. V takom prípade príslušné
verejné orgány poskytujú poskytovateľom
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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.
Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 26
Text predložený Komisiou
Článok 26

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Informačné požiadavky týkajúce sa zmlúv
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
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informácie poskytovateľa a ak sa líši,
adresu a kontaktné údaje v prípade
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
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podmienok,
(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
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spotrebiteľom, súhlasil s inou
možnosťou, minimálne tieto informácie
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, ak sa
takýto limit uplatňuje, a jej cena
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
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nedohodli inak. Koncový používateľ
dostane exemplár zmluvy v písanej
podobe.
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.
Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 27
Text predložený Komisiou
Článok 27

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

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
vyjadrenej v peňažnej mene, v ktorej sa
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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
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.
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4. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti ponúkajú
koncovým používateľom bezplatnú
možnosť dostávať podrobne rozpísané
faktúry.
Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 28
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Ukončenie 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. 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
PE522.762v03-00

SK

216/404

RR\1023959SK.doc

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
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
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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
zmene poskytovateľa služby, ani
neodrádzajú od rozhodnutia zmeniť
poskytovateľa.
Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 29
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 29

vypúšťa sa

Ponuky vo forme balíkov
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.
Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje úplne vypustiť tento článok. Aj keď je potrebné zabezpečiť, aby boli
spotrebitelia v rámci jedného balíka primerane chránení z hľadiska všetkých prvkov,
spravodajca je presvedčený, že to nie je najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, keďže rozsah
pôsobnosti rámca telekomunikácií je obmedzený na elektronické komunikačné služby a siete.
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Selektívne rozšírenie rozsahu (ako sa navrhuje v článku 29) vytvára právne nejasnú situáciu,
ktorej vyriešenie by si vyžadovalo dlhý zoznam ďalších pozmeňujúcich návrhov vzťahujúcich
sa na zvyšok rámca (žiadne z nich sa nenavrhujú).
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 30
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 30

vypúšťa sa

Zmena poskytovateľa a prenosnosť čísiel
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
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
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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
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 emailovú adresu uvedenú koncovým
používateľom všetky e-mailové
komunikácie zaslané na predchádzajúcu
e-mailovú adresu koncového používateľa
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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
celého procesu zmeny poskytovateľa a
potrebu zaistiť efektívnosť takéhoto
procesu.
Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene
smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac informácií
sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.

Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
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Článok 36 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 2 – písmeno f a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1a) V článku 2 druhom pododseku sa
vkladá toto písmeno:
„fa) prijímajúci poskytovateľ
elektronických komunikácií pre verejnosť
je poskytovateľ elektronických
komunikácií pre verejnosť, ku ktorému sa
prenáša telefónne číslo alebo služba.“;
Odôvodnenie

Toto ustanovenie vkladá nové vymedzenie pojmu „prijímajúci poskytovateľ elektronických
komunikácií pre verejnosť“ do článku 2 smernice o univerzálnej službe.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – nadpis
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1b) Názov článku 20 sa nahrádza takto:

Zmluvy

„Informačné požiadavky týkajúce sa
zmlúv“;

Pozmeňujúci návrh 55
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 c (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek -1 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1c) Do článku 20 sa vkladá tento odsek:
„1a. Členské štáty zabezpečia, aby sa
informácie uvedené v odsekoch 1 a 1a
poskytovali ešte pred uzatvorením zmluvy
jasným, úplným a ľahko dostupným
spôsobom a bez toho, aby tým boli
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dotknuté požiadavky stanovené v smernici
o právach spotrebiteľov* týkajúce sa
zmlúv uzatváraných mimo prevádzkových
priestorov/na diaľku. Spotrebitelia a iní
koncoví používatelia, ktorí o to požiadajú,
majú prístup ku kópii zmluvy na
trvanlivom nosiči.
Členské štáty môžu vo svojom
vnútroštátnom práve zachovať alebo doň
zaviesť jazykové požiadavky na zmluvné
informácie, aby sa zabezpečilo, že týmto
informáciám spotrebiteľ alebo iný
koncový používateľ, ktorý o to požiada,
poľahky porozumie.
_________________
* Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a
smernica Európskeho parlamentu a Rady
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho
parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L
304, 22.11.2011, s. 64).

Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 d (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 1
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1d) V článku 20 sa odsek 1 nahrádza
takto:

‘1. Členské štáty zabezpečia, aby
spotrebitelia a ďalší koncoví užívatelia,
ktorí si objednajú služby poskytujúce
pripojenie k verejnej komunikačnej sieti
a/alebo verejne dostupné elektronické
komunikačné služby a ktorí si tak želajú,
mali právo uzatvoriť zmluvu s jedným
podnikom alebo viacerými podnikmi
poskytujúcimi takéto pripojenie a/alebo
služby. V uvedenej zmluve sa v jasnej,
RR\1023959SK.doc

„1. Členské štáty zabezpečia, aby
spotrebitelia a ďalší koncoví užívatelia,
ktorí si objednajú služby poskytujúce
pripojenie k verejnej komunikačnej sieti
a/alebo verejne dostupné elektronické
komunikačné služby a ktorí si tak želajú,
mali právo uzatvoriť zmluvu s jedným
podnikom alebo viacerými podnikmi
poskytujúcimi takéto pripojenie a/alebo
služby. V uvedenej zmluve sa uvedú aspoň
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úplnej a ľahko prístupnej forme uvedie
aspoň:

tieto informácie:

(a) totožnosť a adresa podniku;

(a) totožnosť, adresa a kontaktné
informácie podniku, a ak sa líši, adresa
a kontaktné údaje v prípade akýchkoľvek
sťažností;

(b) poskytované služby zahŕňajúce najmä:

(b) hlavné charakteristiky poskytovaných
služieb zahŕňajúcich najmä:
(i) konkrétny tarifný plán alebo tarifné
plány, na ktoré sa vzťahujú zmluvy,
a v prípade každého takéhoto tarifného
plánu typy ponúkaných služieb vrátane
objemov komunikácií,

— 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,

(ii) prístup k informáciám o službách
tiesňového volania a mieste volajúceho
v prípade všetkých ponúkaných služieb a
všetky obmedzenia pri poskytovaní služieb
tiesňového volania podľa článku 26,

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

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

— 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
služieb,
— druhy ponúkaných údržbárskych
služieb a podporných služieb zákazníkom,
ako aj spôsob spojenia s týmito službami,
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(iv) druhy poskytovaných popredajných,
servisných a zákazníckych podporných
služieb, vrátane – pokiaľ je to možné –
technických informácií týkajúcich sa
riadneho fungovania koncového
zariadenia, ktoré si zvolil koncový
používateľ, podmienok ich poskytovania a
224/404

RR\1023959SK.doc

poplatkov za tieto služby a spôsoby
kontaktovania týchto služieb,
— všetky obmedzenia, ktoré poskytovateľ
zavedie na používanie dodaných
koncových zariadení;

(v) všetky obmedzenia, ktoré poskytovateľ
zavedie na používanie dodaných
koncových zariadení vrátane informácií
o odblokovaní koncového zariadenia
a akýchkoľvek poplatkov v prípade, že
zmluva bude vypovedaná pred uplynutím
minimálneho zmluvného obdobia,

(c) ak existuje povinnosť podľa článku 25,
možnosti účastníka, pokiaľ ide o to, či
uviesť, alebo neuviesť jeho osobné údaje v
zozname, a tieto údaje;

(c) ak existuje povinnosť podľa článku 25,
možnosti účastníka, pokiaľ ide o to, či
uviesť, alebo neuviesť jeho osobné údaje
v zozname, a ich schopnosť overiť,
opraviť alebo vymazať ich údaj;

(d) podrobnosti o cenách a tarifách vrátane
prostriedkov, ktorými možno získať
aktualizované informácie o všetkých
platných tarifách a údržbárskych
poplatkoch, ponúkané spôsoby platby a
všetky rozdiely v nákladoch súvisiace so
spôsobom platby;

(d) podrobnosti o cenách a tarifách, vrátane
daní a možných dodatočných poplatkov, a
prostriedky, ktorými je možné získať
aktualizované informácie o všetkých
platných tarifách a údržbárskych
poplatkoch;
(da) ponúkané spôsoby platby a všetky
rozdiely v nákladoch súvisiace so
spôsobom zvolenej platby a dostupné
nástroje na zaistenie transparentnosti
faktúr a sledovanie úrovne spotreby;

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

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

— akýchkoľvek minimálnych podmienok
používania a trvania, ktoré sa musia splniť
v záujme využívania výhod z akcií
podpory predaja,

(i) akýchkoľvek minimálnych podmienok
používania a trvania, ktoré sa musia splniť
v záujme využívania výhod z akcií
podpory predaja,

— všetkých poplatkov súvisiacich s
prenositeľnosťou čísel a iných
identifikátorov,

(ii) všetkých poplatkov súvisiacich so
zmenou poskytovateľa a prenosnosťou
čísiel a iných identifikátorov, ako aj
opatrení týkajúcich sa kompenzácie a
vrátenia nákladov v prípade oneskorenia
alebo zneužitia počas procesu zmeny
poskytovateľa,

— všetkých poplatkov splatných pri
skončení zmluvy vrátane náhrady
akýchkoľvek nákladov súvisiacich s
koncovými zariadeniami;

(iii) akýchkoľvek poplatkov za predčasné
ukončenie zmluvy vrátane akéhokoľvek
vrátenia nákladov v súvislosti s koncovým
zariadením na základe zaužívaných metód
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odpisovania a iných akciových výhod na
základe pro rata temporis;
(f) všetky odškodnenia a systémy úhrad,
ktoré sa uplatnia v prípade nesplnenia
zmluvne dohodnutej úrovne kvality
služieb;

(f) všetky odškodnenia a systémy úhrad
vrátane výslovného odkazu na zákonom
stanovené práva koncového používateľa,
ak sa uplatňujú, ktoré sa uplatnia
v prípade nesplnenia zmluvne dohodnutej
úrovne kvality služieb;

(g) spôsob začatia postupu urovnávania
sporov v súlade s článkom 34;

(g) spôsob začatia postupu urovnávania
sporov vrátane cezhraničných sporov
v súlade s článkom 34;
(ga) podrobné informácie o tom, ako
môžu koncoví používatelia so zdravotným
postihnutím získať informácie
o produktoch a službách určených pre
nich;

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

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

Členské štáty môžu vyžadovať aj to, aby sa
v zmluve uviedli všetky informácie, ktoré
by mohli na tento účel poskytnúť príslušné
orgány verejnej moci o používaní
elektronických komunikačných sietí a
služieb s cieľom zapojiť sa do nezákonnej
činnosti alebo rozširovať škodlivý obsah,
ako aj o prostriedkoch ochrany proti
rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti,
súkromia a osobných údajov, ktoré sa
uvádzajú v článku 21 ods. 4 a týkajú
poskytovanej služby.“

Členské štáty môžu vyžadovať aj to, aby sa
v zmluve uviedli všetky informácie, ktoré
by mohli na tento účel poskytnúť príslušné
orgány verejnej moci o používaní
elektronických komunikačných sietí a
služieb s cieľom zapojiť sa do nezákonnej
činnosti alebo rozširovať škodlivý obsah,
ako aj o prostriedkoch ochrany proti
rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti,
súkromia a osobných údajov, ktoré sa
uvádzajú v článku 21 ods. 4 a týkajú
poskytovanej služby.“

Pozmeňujúci návrh 57
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 e (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 1 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1e) Do článku 20 sa vkladá tento odsek:
„1a. Okrem informácií uvedených v
odseku 1, ak zmluva obsahuje
ustanovenia týkajúce sa služieb prístupu
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na internet, táto zmluva zahŕňa aj tieto
informácie:
(a) podrobnosti o plánoch tvorby cien pre
jednotky údajov, plánoch tvorby cien pre
hromadné údaje a uplatniteľných
prahových hodnotách súvisiacich
s konkrétnym tarifným plánom alebo
tarifnými plánmi, ktorých sa zmluva týka.
V prípade objemu dát presahujúceho
prahové hodnoty sa môžu na konkrétny
tarifný plán alebo tarifné plány, ktorých
sa zmluva týka, uplatňovať jednotkové
alebo hromadné ceny na jednotlivom
alebo trvalom základe a akékoľvek
obmedzenie rýchlosti dát;
(b) spôsob, akým môžu koncoví
používatelia monitorovať súčasnú mieru
svojej spotreby, či a akým spôsobom je
možné stanoviť dobrovoľné limity;
(c) v prípade pevných dátových spojení
normálne dostupnú a minimálnu rýchlosť
sťahovania a nahrávania dát v hlavnej
lokalite koncového používateľa;
(d) v prípade mobilných dátových spojení
odhadovanú a minimálnu rýchlosť
sťahovania a nahrávania dát pri pripojení
prostredníctvom poskytovateľovej
bezdrôtovej siete v členskom štáte, v
ktorom má koncový používateľ bydlisko;
(e) ostatné parametre kvality služieb
stanovené v súlade s článkom 24 ods. 2
nariadenia (EÚ) .../...*;
(f) informácie o akýchkoľvek postupoch
uplatňovaných poskytovateľom
zameraných na meranie a formu
prevádzky vrátane uvedenia príslušných
metód kontroly komunikácie používaných
pre primerané opatrenia týkajúce sa
riadenia prevádzky a informácie o tom,
ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu
služieb, súkromie koncového používateľa
a ochranu osobných údajov; a
(g) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako
môžu akékoľvek obmedzenie objemu dát,
rýchlosť a iné parametre kvality služby v
RR\1023959SK.doc
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praxi ovplyvniť služby prístupu na
internet, najmä využívanie obsahu,
aplikácií a služieb.
__________________
* Ú. v.: vložte číslo tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 f (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 2
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1f) Článok 20 ods. 2 sa vypúšťa.

2. Členské štáty zabezpečia účastníkom
právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií v
prípade oznámenia úprav zmluvných
podmienok, ktoré navrhol podnik
poskytujúci elektronické komunikačné
siete a/alebo služby. Účastníci dostanú
vopred primerané oznámenie minimálne
mesiac pred takými zmenami a v
rovnakom čase sú informovaní o svojich
právach týkajúcich sa odstúpenia od takej
zmluvy bez pokuty v prípade, že
neakceptujú nové podmienky. Členské
štáty zabezpečia, aby národné regulačné
orgány mohli stanoviť formát uvedených
oznámení.
Odôvodnenie
Spravodajca navrhuje nový článok 20a o trvaní a ukončení zmluvy. Toto ustanovenie je sem
zahrnuté.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno 1 g (nové)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 2 a (nový)
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Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1g) Do článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Členské štáty môžu v prípade zmlúv,
na ktoré sa vzťahuje tento článok,
ponechať v platnosti alebo zaviesť
dodatočné zmluvné požiadavky na
informácie.“

Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek – bod 1 h (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 2 b (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1h) Do článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
„2b. Orgán BEREC vydá usmernenia pre
zavedenie štandardných vzorov zmluvných
informácií obsahujúcich informácie
požadované podľa odsekov 1 a 1a tohto
článku.
Národné regulačné orgány môžu bližšie
určiť dodatočné požiadavky na obsah,
formu a spôsob, akým sa majú zmluvné
informácie zverejniť, vrátane najmä
rýchlosti prenosu dát, pričom v
maximálnej miere zohľadňujú
usmernenia orgánu BEREC, pokiaľ ide o
metódy merania rýchlosti a obsah, formu
a spôsob, akým sa majú informácie
zverejniť, ako sa stanovuje v článku 21
ods. 3a.“;

Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 i (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 a (nový)
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1i) Vkladá sa tento článok:
„Článok 20a
Trvanie a ukončenie zmluvy
1. Členské štáty zabezpečia, aby bola
maximálna dĺžka zmlúv uzatvorených
medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi
elektronických komunikácií verejnosti 24
mesiacov. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti ponúknu
koncovým používateľom možnosť
uzatvoriť zmluvu na 12 mesiacov.
2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od
zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo
prevádzkových priestorov do 14 dní od jej
uzatvorenia v súlade so smernicou
2011/83/EÚ.
3. Pokiaľ sa v zmluve alebo vo
vnútroštátnych právnych predpisoch
stanovujú zmluvné obdobia na určitý čas
(na rozdiel od minimálneho obdobia
trvania), ktoré sa automaticky obnovujú,
poskytovateľ elektronických komunikácií
verejnosti informuje spotrebiteľa včas,
aby mal k dispozícii minimálne jeden
mesiac na vyjadrenie nesúhlasu s takýmto
automatickým obnovením. Ak spotrebiteľ
nevyjadrí s takýmto automatickým
obnovením nesúhlas, zmluva sa považuje
za trvalú zmluvu, ktorú môže spotrebiteľ
kedykoľvek ukončiť s jednomesačnou
výpovednou lehotou a bez akýchkoľvek
nákladov okrem nákladov na
poskytovanie služieb počas výpovednej
lehoty.
4. Členské štáty zabezpečia, aby
spotrebitelia mali 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
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v prospech koncového používateľa.
Poskytovatelia spotrebiteľom 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 zmluvné
podmienky. Odsek 2 sa uplatňuje mutatis
mutandis.
5. Akékoľvek podstatné, sústavné alebo
pravidelne sa opakujúce nezrovnalosti
medzi skutočnou výkonnosťou, pokiaľ ide
o rýchlosť alebo iné parametre kvality
služieb, a výkonnosťou, ktorú uvádza
poskytovateľ elektronických komunikácií
verejnosti v súlade s článkom 20, sa
považujú za nesúlad výkonnosti na účely
určenia opravných prostriedkov, ktoré sú
k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s
vnútroštátnymi právnymi predpismi.
6. Členské štáty zabezpečia, aby
predplatenie si dodatočných služieb
poskytovaných tým istým poskytovateľom
elektronických komunikácií verejnosti
neoprávňovalo na opätovné začatie
počiatočného zmluvného obdobia, okrem
prípadu, keď sa dodatočné služby
ponúkajú za osobitnú zvýhodnenú cenu,
ktorá je dostupná iba pod podmienkou
opätovného začatia existujúceho
zmluvného obdobia.
7. Členské štáty zabezpečia, aby
poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti uplatňovali
v súvislosti s ukončením zmluvy
podmienky a postupy, ktoré nevytvárajú
prekážky pri zmene poskytovateľa služby,
ani neodrádzajú od rozhodnutia zmeniť
poskytovateľa služieb.“
8. Ak balík služieb ponúkaný
spotrebiteľom obsahuje minimálne
pripojenie na elektronickú komunikačnú
sieť alebo elektronickú komunikačnú
službu, ustanovenia tohto článku sa
uplatňujú na všetky prvky balíka.
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9. Členské štáty môžu v prípade zmlúv, na
ktoré sa vzťahuje tento článok, ponechať
v platnosti alebo zaviesť dodatočné
požiadavky s cieľom zabezpečiť vyššiu
úroveň ochrany spotrebiteľa.“;

Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno 1 j (nové)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(1j) Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

„Článok 21

‘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
majú uverejňovať.

„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 predčasným ukončením
zmluvy a o štandardných podmienkach
súvisiacich s prístupom k službám
poskytovaným koncovým užívateľom
a s ich využívaním v súlade s prílohou II.
Tieto informácie musia byť uverejnené
v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej
podobe a pravidelne aktualizované.
Akékoľvek rozdiely v podmienkach
vzťahujúcich sa na spotrebiteľov a iných
koncových používateľov, ktorí o to
požiadajú, sa jasne uvedú. Národné
regulačné orgány môžu stanoviť dodatočné
požiadavky týkajúce sa spôsobu, akým sa
predmetné informácie majú uverejňovať,
ktoré môžu predovšetkým zahŕňať
stanovenie jazykových požiadaviek s
cieľom zabezpečiť, aby boli takéto
informácie pre spotrebiteľov a iných
koncových používateľov, ktorí o to
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požiadajú, ľahko pochopiteľné. Členské
štáty zabezpečia, aby poskytovatelia
elektronických komunikácií verejnosti
boli povinní poskytnúť na požiadanie
informácie príslušným národným
regulačným orgánom pred ich
uverejnením.“
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
bezplatne ani za primeranú cenu, mohli
samy priamo sprístupniť takéto návody
alebo techniky alebo ich obstarať
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,
aby spotrebitelia a iní koncoví
používatelia, ktorí o to požiadajú, mali
prístup k nástrojom nezávislého
posúdenia, ktoré im umožnia porovnať
výkon prístupu k sieti elektronických
komunikácií a elektronických
komunikačných služieb a náklady
alternatívnych používaní. Členské štáty
zabezpečia, aby národné regulačné orgány
v prípade, keď takéto prostriedky nie sú
dostupné na trhu bezplatne ani za
primeranú cenu, mohli samy priamo
sprístupniť takéto návody alebo techniky
alebo ich obstarať 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 nástrojov
nezávislého posúdenia.
2a. Členské štáty zabezpečia, aby národné
regulačné orgány usmerňované orgánom
BEREC a po konzultácii s príslušnými
zainteresovanými stranami zaviedli
dobrovoľný systém certifikácie
interaktívnych porovnávacích webových
stránok, príručiek alebo podobných
nástrojov založený na objektívnych,
transparentných a vyvážených
požiadavkách, najmä vrátane nezávislosti
od akéhokoľvek
poskytovateľa elektronických
komunikácií verejnosti.

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné
regulačné orgány mohli uložiť podnikom
poskytujúcim verejnú elektronickú
komunikačnú sieť a/alebo verejne dostupné
RR\1023959SK.doc

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

elektronické komunikačné služby
povinnosť okrem iného:

(a) poskytovať účastníkom informácie o
platných tarifách vo vzťahu k všetkým
číslam alebo službám na základe
konkrétnych cenových podmienok; v
súvislosti s jednotlivými kategóriami
služieb národné regulačné orgány môžu
vyžadovať, aby sa tieto informácie poskytli
okamžite pred spojením volania;

(a) poskytovať koncovým používateľom
informácie o platných tarifách vo vzťahu
ku všetkým číslam alebo službám na
základe konkrétnych cenových podmienok;
v súvislosti s jednotlivými kategóriami
služieb národné regulačné orgány môžu
vyžadovať, aby sa tieto informácie poskytli
okamžite pred spojením volania;

(b) informovať účastníkov o každej zmene
prístupu k službám tiesňového volania
alebo informáciám o polohe volajúceho v
rámci služby, ktorú si predplatili;

(b) poskytovať koncovým používateľom
informácie o prístupe k núdzovým
službám a informáciám o polohe
volajúceho v prípade všetkých
ponúkaných relevantných služieb
a akýchkoľvek obmedzení pri poskytovaní
núdzových služieb podľa článku 26,
a zabezpečovať, aby boli všetky zmeny
oznamované bezodkladne;

(c) informovať účastníkov o akýchkoľvek
zmenách podmienok týkajúcich sa
prístupu k službám a aplikáciám a/alebo
ich používania, ak to umožňujú
vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v
súlade s právom Spoločenstva;
(d) poskytovať informácie o akýchkoľvek
postupoch uplatňovaných podnikom,
zameraných na meranie a riadenie
prevádzky, s cieľom predchádzať tomu,
aby sa naplnila alebo presiahla kapacita
sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto
postupy mohli vplývať na kvalitu služieb;
(da) poskytovať informácie o službách
prístupu na internet, ak ich ponúkajú,
pričom uvedú tieto informácie:
(i) v prípade pevných dátových spojení
normálne dostupnú a minimálnu rýchlosť
sťahovania a nahrávania dát v členskom
štáte, v ktorom má koncový používateľ
bydlisko; v prípade mobilných dátových
spojení odhadovanú a minimálnu
rýchlosť sťahovania a nahrávania dát pri
pripojení prostredníctvom
poskytovateľovej bezdrôtovej siete v
členskom štáte, v ktorom má koncový
PE522.762v03-00
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používateľ bydlisko;
(ii) podrobnosti o plánoch tvorby cien pre
jednotky údajov, plánoch tvorby cien pre
hromadné údaje a uplatniteľných
prahových hodnotách. V prípade objemu
dát presahujúceho prahové hodnoty:
jednotkové alebo hromadné ceny na
jednotlivom alebo trvalom základe
a akékoľvek obmedzenie rýchlosti dát,
ktoré sa môže uplatňovať;
(iii) spôsob, akým môžu koncoví
používatelia monitorovať súčasnú úroveň
svojej spotreby, či a akým spôsobom je
možné stanoviť dobrovoľné obmedzenia;
(iv) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako
môžu akékoľvek obmedzenie objemu dát,
rýchlosť a iné parametre kvality služby v
praxi ovplyvniť používanie služieb
prístupu na internet, najmä využívanie
obsahu, aplikácií a služieb;
(v) informácie o akýchkoľvek postupoch
uplatňovaných poskytovateľom
zameraných na meranie a formovanie
prevádzky ako je vymedzené v článku 23
ods. 5 nariadenia (EÚ) .../...* vrátane
uvedenia príslušných metód kontroly
komunikácie používaných pre primerané
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky
a informácie o tom, ako môžu tieto
postupy vplývať na kvalitu služieb,
súkromie koncového používateľa
a ochranu osobných údajov;
(e) informovať účastníkov o ich práve
určiť, či uvedú, alebo neuvedú svoje
osobné údaje v telefónnom zozname, a o
type takýchto údajov v súlade s článkom
12 smernice 2002/58/ES (smernica o
súkromí a elektronických komunikáciách)
a

(e) informovať spotrebiteľov a prípadne
ďalších koncových používateľov o ich
práve určiť, či uvedú alebo neuvedú svoje
osobné údaje v telefónnom zozname a o
type takýchto údajov v súlade s článkom
12 smernice 2002/58/ES; a

(f) pravidelne informovať účastníkov so
zdravotným postihnutím o podrobnostiach
produktov a služieb, ktoré sú im určené.

(f) pravidelne informovať spotrebiteľov
a prípadne ďalších koncových
používateľov so zdravotným postihnutím o
podrobnostiach produktov a služieb, ktoré
sú im určené, a o opatreniach prijatých s
cieľom zabezpečiť rovnocennosť
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v prístupe.
Ak sa to považuje za potrebné, národné
regulačné orgány môžu pred uložením
akejkoľvek povinnosti podporiť
samoregulačné alebo koregulačné
opatrenia.

Ak sa to považuje za potrebné, národné
regulačné orgány môžu pred uložením
akejkoľvek povinnosti podporiť
samoregulačné alebo koregulačné
opatrenia. Členské štáty môžu bližšie určiť
dodatočné požiadavky na obsah, formu
a spôsob, akým sa majú zmluvné
informácie zverejniť, pričom v
maximálnej miere zohľadňujú
usmernenia orgánu BEREC uvedené
v tomto článku ods. 3a.
3a. Do ... * BEREC po konzultáciách so
zainteresovanými stranami a v úzkej
spolupráci s Komisiou stanoví všeobecné
usmernenia pre metódy merania rýchlosti,
parametre kvality služby, ktoré sa majú
merať (okrem iného rozdiel medzi
priemernou a inzerovanou rýchlosťou;
kvalita podľa vnímania používateľov), a
metódy ich postupného merania, ako aj
na obsah, formu a spôsob uverejnenia
informácií vrátane prípadných
mechanizmov osvedčovania kvality, aby
zabezpečili, že koncoví užívatelia vrátane
koncových užívateľov so zdravotným
postihnutím budú mať prístup ku
komplexným, porovnateľným,
spoľahlivým a užívateľsky zrozumiteľným
informáciám. V prípade potreby sa môžu
použiť parametre, definície a metódy
merania uvedené v prílohe III.

4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby
podniky uvedené v odseku 3 podľa potreby
bezplatne poskytovali informácie vo
verejnom záujme existujúcim a novým
účastníkom, a to rovnakými prostriedkami,
ktoré tieto podniky bežne používajú pri
svojej komunikácii s účastníkmi. V takom
prípade takéto informácie poskytujú
príslušné orgány verejnej moci v
štandardizovanom formáte, pričom sa
okrem iného týkajú:

4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby
podniky uvedené v odseku 3 podľa potreby
bezplatne poskytovali informácie vo
verejnom záujme koncovým užívateľom, a
to rovnakými prostriedkami, ktoré tieto
podniky bežne používajú pri svojej
komunikácii s koncovými užívateľmi. 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) najčastejšieho využitia elektronických

(a) najčastejšieho využitia elektronických
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komunikačných služieb na nezákonnú
činnosť 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 právnych následkov
takéhoto konania a

komunikačných služieb na nezákonnú
činnosť alebo na šírenie škodlivého
obsahu, a to najmä ak sa môže dotýkať
dodržiavania práv a slobôd iných osôb
vrátane porušovania práv na ochranu
údajov, autorských a súvisiacich práv
a právnych následkov takéhoto konania; a

(b) prostriedkov ochrany proti rizikám z
hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a
osobných údajov pri používaní
elektronických komunikačných služieb.

(b) prostriedkov ochrany proti rizikám z
hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a
osobných údajov pri používaní
elektronických komunikačných služieb.
_________________
* Ú. v.: vložte číslo tohto nariadenia.
**

Ú. v.: vložte dátum začatia
uplatňovania tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno 1 k (nové)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1k) Vkladá sa tento článok:
„Článok 21a
Kontrola spotreby
1. Členské štáty zabezpečia, že
poskytovatelia elektronických
komunikácií ponúknu spotrebiteľom a
koncovým používateľom nástroj na
monitorovanie a kontrolu svojho
využívania služieb elektronických
komunikácií fakturovaných na základe
času alebo spotreby dátového objemu.
Tento nástroj musí zahŕňať:
(a) v prípade predplatených služieb a
fakturovaných služieb bezplatný prístup k
včasným informáciám o ich spotrebe
služieb;
(b) v prípade fakturovaných služieb
možnosť stanoviť bezplatné a vopred
určené finančné stropy v súvislosti s ich

RR\1023959SK.doc

237/404

PE522.762v03-00

SK

využívaním, požiadať o informovanie po
dosiahnutí vopred určenej pomernej časti
dohodnutého stropu a samotného stropu,
postup, ktorý sa má dodržiavať pri
pokračovaní využívania v prípade
prekročenia stropu a platné cenové plány;
(c) podrobne rozpísané faktúry na
trvanlivom nosiči.
2. BEREC stanoví usmernenia na
vykonávanie odseku 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 volania 112 až do uplynutia
dohodnutého fakturačného obdobia.“

Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(2) Článok 22 sa vypúšťa.

Odôvodnenie
Vypustenie potrebné na zachovanie/zmenu príslušných článkov.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 26
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(2a) Článok 26 sa nahrádza takto:

‘1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci
koncoví užívatelia služieb uvedených v
PE522.762v03-00
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„1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci
koncoví užívatelia služieb uvedených
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odseku 2 vrátane užívateľov verejných
mincových alebo kartových telefónov
mohli bezplatne volať tiesňové služby s
použitím jednotného európskeho čísla
tiesňového volania 112 a akéhokoľvek
národného čísla tiesňového volania
špecifikovaného členskými štátmi.

v odseku 2 vrátane užívateľov verejných
mincových alebo kartových telefónov
mohli bezplatne volať tiesňové služby
s použitím jednotného európskeho čísla
tiesňového volania 112 a akéhokoľvek
národného čísla tiesňového volania
špecifikovaného členskými štátmi.
1a. Členské štáty zabezpečia, aby všetci
používatelia súkromných elektronických
komunikačných sietí mohli bezplatne
volať tiesňové služby alebo v prípade
potreby interné tiesňové služby použitím
jednotného európskeho čísla tiesňového
volania 112 a akéhokoľvek národného
čísla tiesňového volania špecifikovaného
členskými štátmi.

2. Členské štáty po porade s národnými
regulačnými orgánmi, zložkami služieb
záchranného systému a poskytovateľmi
zabezpečia, aby podniky poskytujúce
koncovým užívateľom elektronické
komunikačné služby na vytváranie
vnútroštátnych volaní prostredníctvom
čísla alebo čísel z národného telefónneho
číslovacieho plánu poskytovali prístup k
tiesňovým službám.

2. Členské štáty po porade s národnými
regulačnými orgánmi, zložkami služieb
záchranného systému a poskytovateľmi
zabezpečia, aby podniky poskytujúce
koncovým užívateľom elektronické
komunikačné služby na vytváranie
vnútroštátnych volaní prostredníctvom
čísla alebo čísel z národného telefónneho
číslovacieho plánu poskytovali prístup k
tiesňovým službám.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa na
volania na jednotné európske číslo
tiesňového volania 112 primerane
odpovedalo a aby sa s ním zaobchádzalo
spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje
národnej organizácii tiesňových systémov.
Na takéto volania sa musí odpovedať a
musia sa vybaviť aspoň tak rýchlo a účinne
ako v prípade volaní na národné číslo
tiesňového volania alebo čísla, ak sa
používajú naďalej.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa na
volania na jednotné európske číslo
tiesňového volania 112 primerane
odpovedalo a aby sa s ním zaobchádzalo
spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje
národnej organizácii tiesňových systémov.
Na takéto volania sa musí odpovedať a
musia sa vybaviť aspoň tak rýchlo a účinne
ako v prípade volaní na národné číslo
tiesňového volania alebo čísla, ak sa
používajú naďalej.
Komisia po porade s relevantnými
príslušnými orgánmi prijme odporúčanie
k ukazovateľom výkonnosti pre členské
štáty. Komisia do 31. decembra 2015
a potom každé dva roky predloží
Európskemu parlamentu a Rade správu
o účinnosti uplatňovania jednotného
európskeho čísla tiesňového volania 112
a o fungovaní ukazovateľov výkonnosti.
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4. Členské štáty zabezpečia užívateľom so
zdravotným postihnutím rovnaký prístup k
tiesňovým službám, aký majú ostatní
koncoví užívatelia. Opatrenia prijaté na
zabezpečenie prístupu zdravotne
postihnutých koncových užívateľov k
tiesňovým službám počas cestovania v
iných členských štátoch vychádzajú v čo
najvyššej možnej miere z európskych
noriem alebo špecifikácií zverejnených v
súlade s ustanoveniami článku 17 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica), pričom
členským štátom nebránia v prijímaní
ďalších požiadaviek s cieľom sledovať
ciele stanovené v tomto článku.

4. Členské štáty zabezpečia užívateľom so
zdravotným postihnutím rovnaký prístup k
tiesňovým službám, aký majú ostatní
koncoví užívatelia. Opatrenia prijaté na
zabezpečenie prístupu zdravotne
postihnutých koncových užívateľov k
tiesňovým službám počas cestovania v
iných členských štátoch vychádzajú v čo
najvyššej možnej miere z európskych
noriem alebo špecifikácií zverejnených v
súlade s ustanoveniami článku 17 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica), pričom
členským štátom nebránia v prijímaní
ďalších požiadaviek s cieľom sledovať
ciele stanovené v tomto článku.

5. Členské štáty zabezpečia, aby dotknuté
podniky dali bezplatne k dispozícii orgánu
spracúvajúcemu tiesňové volania
informácie o tom, kde sa volajúci
nachádza, hneď ako uvedený orgán dané
volanie prijme. Týka sa to všetkých volaní
na jednotné európske číslo tiesňového
volania 112. Členské štáty môžu rozšíriť
túto povinnosť na volania na národné čísla
tiesňového volania. Príslušné regulačné
orgány stanovia kritériá presnosti
a spoľahlivosti poskytovaných informácií
o polohe volajúceho.

5. Členské štáty zabezpečia, aby dotknuté
podniky dali bezplatne k dispozícii orgánu
spracúvajúcemu tiesňové volania
informácie o tom, kde sa volajúci
nachádza, hneď ako uvedený orgán dané
volanie prijme. Týka sa to všetkých volaní
na jednotné európske číslo tiesňového
volania 112. Členské štáty môžu rozšíriť
túto povinnosť na volania na národné čísla
tiesňového volania. Komisia zabezpečí,
aby príslušné regulačné orgány stanovili
kritériá presnosti a spoľahlivosti informácií
o polohe volajúceho poskytovaných
v súlade s odsekom 7, pričom sa v
maximálnej miere zohľadňujú
usmernenia orgánu BEREC.
Do (šiestich mesiacov od DÁTUMU
LEHOTY UPLATNENIA) orgán BEREC
po porade s príslušnými zainteresovanými
subjektmi a v úzkej spolupráci s Komisiou
stanoví usmernenia pre kritériá presnosti
a spoľahlivosti informácií o polohe
volajúceho poskytovaných zložkám služieb
záchranného systému. Tieto usmernenia
zohľadňujú uskutočniteľnosť použitia
mobilného terminálu vybaveného
zariadeniami GNSS mobilných terminálov
s cieľom zlepšiť presnosť a spoľahlivosť
informácií o polohe volajúceho v prípade
volania na číslo 112.

6. Členské štáty zabezpečia, aby občania
boli náležite informovaní o existencii a
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používaní jednotného európskeho čísla
tiesňového volania 112, a to najmä
prostredníctvom iniciatív osobitne
určených pre osoby cestujúce medzi
členskými štátmi.

o existencii a používaní jednotného
európskeho čísla tiesňového volania 112,
a to najmä prostredníctvom iniciatív
osobitne určených pre osoby cestujúce
medzi členskými štátmi. Komisia kroky
členských štátov podporuje a dopĺňa.

7. S cieľom zabezpečiť účinný prístup k
službám čísla 112 v členských štátoch
Komisia môže po konzultácii s BEREC
prijať technické vykonávacie opatrenia.
Tieto technické vykonávacie opatrenia sa
prijmú bez toho, aby bola dotknutá a
ovplyvnená organizácia tiesňových služieb,
ktorá zostáva vo výlučnej právomoci
členských štátov.

7. S cieľom zabezpečiť účinný prístup
k službám čísla 112 v členských štátoch
Komisia po konzultácii s BEREC je
splnomocnená v súlade s článkom 37a
prijímať delegované akty týkajúce sa
kritérií polohy volajúceho a kľúčových
ukazovateľov výkonnosti, pokiaľ ide
o prístup k číslu 112. Tieto opatrenia sa
prijmú bez toho, aby bola dotknutá
a ovplyvnená organizácia tiesňových
služieb, ktorá zostáva vo výlučnej
právomoci členských štátov.
7a. Komisia vedie databázu čísiel
európskych služieb záchranného systému
E.164, aby zabezpečila, aby boli schopné
navzájom sa kontaktovať z jedného
členského štátu do druhého.“;

Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 26 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2b)Vkladá sa tento článok:
„Článok 26a
Obrátený komunikačný systém EÚ linky
112
Najneskôr [jeden rok po termíne
transpozície] Komisia predloží
Európskemu parlamentu a Rade správu
o uskutočniteľnosti, pokiaľ ide o
zriadenie obráteného komunikačného
systému EÚ linky 112 využívajúceho
existujúce siete elektronickej
komunikácie, ktorý pokrýva celú Úniu, je
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univerzálny, mnohojazyčný, prístupný,
jednoduchý a účinný, aby bolo možné
upozorňovať občanov v prípade akútnej
alebo hroziacej katastrofy alebo závažnej
núdzovej situácie.
Komisia sa radí s orgánom BEREC
a zložkami služieb civilnej ochrany
a skúma normy a špecifikácie potrebné na
zriadenie systému, ktorý je uvedený
v odseku 1. Komisia pri príprave tejto
správy zohľadňuje existujúce
vnútroštátne a regionálne systémy linky
112 a dodržiava právne predpisy Únie
v oblasti ochrany osobných údajov. V
prípade potreby je súčasťou správy
legislatívny návrh.“

Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 30
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(2c) Článok 30 sa nahrádza takto:

‘1. Členské štáty zabezpečia, aby si všetci
účastníci s volacími číslami z národného
telefónneho číslovacieho plánu, ktorí o to
požiadajú, mohli v súlade s ustanoveniami
prílohy I časti C ponechať svoje volacie
čísla nezávisle od podniku, ktorý službu
poskytuje.

„1. Členské štáty zabezpečia, aby si všetci
účastníci s volacími číslami z národného
telefónneho číslovacieho plánu, ktorí o to
požiadajú, mohli v súlade s ustanoveniami
prílohy I časti C ponechať svoje volacie
čísla nezávisle od poskytovateľa
elektronických komunikácií verejnosti,
ktorý službu poskytuje.“

2. Národné regulačné orgány zabezpečia,
aby tvorba cien medzi operátormi a/alebo
poskytovateľmi služieb bola v súvislosti so
zabezpečením prenositeľnosti čísel
nákladovo orientovaná a aby prípadné
priame poplatky účastníkov nepôsobili na
účastníkov odrádzajúco pri zmene
poskytovateľa služby.

2. Národné regulačné orgány zabezpečia,
aby tvorba cien medzi operátormi a/alebo
poskytovateľmi služieb bola v súvislosti so
zabezpečením prenositeľnosti čísel
nákladovo orientovaná a aby prípadné
priame poplatky účastníkov nepôsobili na
účastníkov odrádzajúco pri zmene
poskytovateľa služby.

3. Národné regulačné orgány neukladajú
maloobchodné tarify za prenositeľnosť
čísla spôsobom, ktorý by mohol skresliť

3. Národné regulačné orgány neukladajú
maloobchodné tarify za prenositeľnosť
čísla spôsobom, ktorý by mohol skresliť
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hospodársku súťaž, a to stanovením
špecifických alebo spoločných
maloobchodných taríf.

hospodársku súťaž, a to stanovením
špecifických alebo spoločných
maloobchodných taríf.

"4. Prenos čísel a ich následná aktivácia sa
vykonajú v čo najkratšom čase. V každom
prípade musí byť účastníkom, ktorí
uzatvorili zmluvu o prenose čísla do
nového podniku, číslo aktivované do
jedného pracovného dňa.

4. Prenos čísel a ich následná aktivácia sa
vykonajú v čo najkratšom čase. V prípade
koncových používateľov, ktorí uzatvorili
zmluvu o prenesení čísla k novému
poskytovateľovi, sa toto číslo aktivuje do
jedného pracovného dňa.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek,
príslušné vnútroštátne orgány môžu
stanoviť celkový postup prenosu čísel, v
ktorom sa zohľadnia vnútroštátne
ustanovenia o zmluvných záväzkoch,
technická uskutočniteľnosť a potreba
neprerušiť službu poskytovanú
účastníkovi. Strata služby pri prenose čísla
nesmie v žiadnom prípade trvať dlhšie ako
jeden pracovný deň. Príslušné
vnútroštátne orgány taktiež zohľadnia v
prípade potreby opatrenia na
zabezpečenie ochrany účastníkov počas
procesu prepájania a zaistia, že účastníci
nebudú prepojení na iného poskytovateľa
proti ich vôli.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek,
príslušné vnútroštátne orgány môžu pre
zmenu poskytovateľa a prenášanie čísel
stanoviť celkový postup, pričom
zohľadňujú usmernenia orgánu BEREC
uvedené v odseku 4b. Zohľadnia pritom
potrebnú ochranu koncového používateľa
počas celého procesu zmeny
poskytovateľa, potrebu zabezpečiť
efektívnosť takéhoto procesu pre
koncového používateľa, potrebu zachovať
kontinuitu služby pre koncového
používateľa a potrebu zabezpečiť, aby
proces zmeny poskytovateľa
nepoškodzoval hospodársku súťaž. Strata
služby pri prenášaní čísla nesmie
v žiadnom prípade trvať dlhšie ako jeden
pracovný deň. Zmena poskytovateľa sa
nesmie uskutočniť bez súhlasu koncových
používateľov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa stanovili
primerané sankcie pre podniky vrátane
povinnosti kompenzovať účastníkov v
prípade oneskorenia pri prenose čísla alebo
jeho zneužitia poskytovateľmi alebo v ich
mene.

Členské štáty zabezpečia, aby boli
stanovené primerané sankcie pre podniky
vrátane povinnosti kompenzovať
účastníkov v prípade oneskorenia pri
prenose čísla, neposkytnutia informácií
potrebných na prenesenie čísla v čo
najkratšom čase, alebo jeho zneužitia
poskytovateľmi alebo v ich mene.
4a. 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.
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4b. BEREC stanoví usmernenia
o všetkých spôsoboch a postupoch
v procese zmeny poskytovateľa a
prenesenia čísla, najmä povinnosti
prijímajúceho aj prenášajúceho
poskytovateľa v procese zmeny
poskytovateľa a prenesenia čísla,
informácie, ktoré sa majú poskytovať
spotrebiteľom počas tohto procesu,
včasné ukončenie existujúcej zmluvy,
vrátenie akéhokoľvek predplatného
a účinné služby preposielania
elektronickej pošty.
4c. Ak balík služieb ponúkaný
spotrebiteľom obsahuje aspoň pripojenie
na elektronickú komunikačnú sieť alebo
elektronickú komunikačnú službu,
ustanovenia tohto článku sa uplatňujú na
všetky prvky balíka.“;
5. Členské štáty zabezpečia, aby sa v
zmluvách uzavretých medzi spotrebiteľmi
a podnikmi poskytujúcimi elektronické
komunikačné služby neustanovovala
povinnosť úvodnej viazanosti, ktorá
presahuje 24 mesiacov. Takisto
zabezpečia, aby podniky poskytli
užívateľom možnosť uzavrieť zmluvu na
maximálny čas 12 mesiacov.
6. Bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek
minimálna doba platnosti zmluvy, členské
štáty zabezpečia, aby podmienky a postupy
pri ukončení zmluvy neodrádzali od
zmeny poskytovateľov služieb."

Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 d (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 34 – odsek 1 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2d) V článku 34 sa dopĺňa tento odsek:
„1a. Postupy mimosúdneho riešenia
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sporov stanovené v súlade s odsekom 1 sa
takisto uplatňujú na spory týkajúce sa
zmlúv medzi spotrebiteľmi, a inými
koncovými používateľmi, pokiaľ sú takéto
postupy mimosúdneho riešenia sporov
dostupné aj pre nich, a poskytovateľmi
elektronických komunikácií verejnosti,
ktorí majú sídlo v inom členskom štáte. V
prípade sporov, ktoré spadajú do rozsahu
pôsobnosti smernice 2013/11/EÚ*, sa
uplatňujú ustanovenia danej smernice.
________________________
* Smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013
o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES)
č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES
(Ú. v. EÚ L 165 z 18.6.2013, s. 63).“

Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 e (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 37 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2e) Vkladá sa tento článok 37a:
„Článok 37a
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať
delegované akty za podmienok
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty
uvedené v článku 26 sa Komisii udeľuje
na dobu neurčitú od ...*.
3. Delegovanie právomoci uvedené v
článku 26 môže Európsky parlament
alebo Rada kedykoľvek odvolať.
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k
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neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom
určený. Nie je ním dotknutá platnosť
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli
účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt
hneď po prijatí súčasne Európskemu
parlamentu a Rade.
_________________
* Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia.“

Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 f (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 1
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(2f) Bod 1 prílohy II sa nahrádza takto:

‘1. Meno(-á) a adresa(-y) podniku(-ov)

„1. Meno(-á), adresa(-y) a kontaktné údaje
podniku(-ov)

Mená a adresy sídiel podnikov
poskytujúcich verejné komunikačné siete
a/alebo verejne dostupné telefónne služby.

Mená a adresy sídiel podnikov
poskytujúcich verejné komunikačné siete
a/alebo verejne dostupné telefónne
služby.“;

Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 g (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 2.2
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(2g) Bod 2.2 prílohy II sa nahrádza takto:

‘2.2. Štandardné tarify s informáciou o
poskytovaných službách a obsahu každej
tarifnej zložky (napr. poplatky za prístup,
všetky typy užívateľských poplatkov,
poplatky za údržbu) vrátane podrobností o
PE522.762v03-00
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„2.2. Pre každý tarifný plán sa uverejnia
informácie o poskytovaných službách a
príslušných parametroch kvality služieb,
uplatniteľných tarifných plánoch a pre
každý takýto tarifný plán druhy
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uplatňovaných štandardných zľavách a
osobitných a cielených systémoch taríf,
ako aj všetky ďalšie poplatky i náklady v
súvislosti s koncovými zariadeniami.

ponúkaných služieb vrátane objemov
komunikácií, a všetky príslušné poplatky
(prístup, používanie, údržba a všetky
ďalšie poplatky), ako aj náklady v
súvislosti s koncovými zariadeniami.“;

Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 h (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – odsek 2.2 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2h) Do prílohy II sa vkladá nasledujúci
bod:
„2.2.a. Ďalšie informácie o službách
prístupu na internet, ak sa ponúkajú,
zahŕňajúce najmä podrobné informácie
týkajúce sa tvorby cien pre dáta, rýchlosť
sťahovania a nahrávania dát a akékoľvek
uplatniteľné obmedzenia rýchlosti, o
možnostiach monitorovať úroveň
spotreby, o akýchkoľvek uplatniteľných
postupoch riadenia prevádzky a ich vplyve
na kvalitu služby, o súkromí koncových
používateľov a o ochrane osobných
údajov.“;

Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 i (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 2.5
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(2i) Bod 2.5 prílohy II sa nahrádza takto:

‘2.5. Štandardné zmluvné podmienky
vrátane prípadného minimálneho trvania
zmluvy, ukončenia zmluvy a postupov a
priamych poplatkov súvisiacich s
prenositeľnosťou čísel, a prípadne aj iných
RR\1023959SK.doc

„2.5. Štandardné zmluvné podmienky
vrátane prípadného minimálneho trvania
zmluvy, podmienok predčasného
ukončenia zmluvy a s tým súvisiacich
poplatkov, postupov a priamych poplatkov
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identifikátorov.

súvisiacich so zmenou poskytovateľa a
prenositeľnosťou čísel, a prípadne aj iných
identifikátorov, ako aj kompenzačných
opatrení v prípade oneskorenia alebo
zneužívania počas procesu zmeny
poskytovateľa.“.

Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4
Nariadenie 531/2012
Článok 4a – odsek 3
Text predložený Komisiou
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.

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 7 – odseky 1 a 2
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Platný text

Pozmeňujúci návrh
(4a) V článku 7 sa odseky 1 a 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 od 1. júla 2014 sumu 0,05 EUR
za minútu.

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,
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.

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,
ako je ustanovené v tomto odseku, alebo
do 30. júna 2022. Maximálny priemerný
poplatok sa 1. júla 2016 zníži na 0,01 EUR
a zostane v tejto výške do 30. júna 2022.

2a. Poplatky za ukončenie roamingových
hlasových hovorov v mobilných sieťach
nepresiahnu 0,005 EUR od 1. júla 2016 a
zostanú na tejto úrovni do 30. júna 2022.
Odôvodnenie
V mnohých členských štátoch je priemerná domáca cena nižšia ako 0,05 EUR. Zachovanie
veľkoobchodnej ceny za hlasový roaming na súčasnej úrovni (0,05 EUR) po 1. júli 2016, keď
budú operátori povinní účtovať roamingovým zákazníkom rovnaké ceny ako domácim, by
vážne narušilo trh. Preto by sa mali ešte viac znížiť veľkoobchodné ceny za hlasové služby,
aby sa umožnila väčšia konkurencia.

Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 4 b (nový)
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Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 7 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4b) Vkladá sa tento článok:
„Článok 7a
Zrušenie maloobchodných roamingových
poplatkov
S účinnosťou od 1. júla 2016 si nesmú
poskytovatelia roamingu účtovať od
roamingových zákazníkov za žiadne
regulované uskutočnené alebo prijaté
roamingové volanie, za žiadnu odoslanú
regulovanú roamingovú SMS správu ani
za žiadne využité regulované dátové
roamingové služby žiadne príplatky nad
rámec poplatkov za služby mobilných
komunikácií na národnej úrovni, a to bez
toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté
na zabránenie anomáliám a podvodom pri
používaní.
Odôvodnenie

Príplatky za hlasový, SMS a dátový roaming by sa mali zakázať. Po postupnom znižovaní
stropných hodnôt, ktoré môžu telekomunikační operátori zákazníkom účtovať za roamingové
služby, nastal čas na to, aby sa spotrebiteľom umožnilo využívať služby v roamingu rovnako
ako doma. Táto povinnosť by sa na operátorov nemala vzťahovať skôr než 1. júla 2016, aby
sa nenarušila zásada právnej istoty. Pred 1. júlom 2016 by sa mali ešte viac znížiť
veľkoobchodné ceny a zharmonizovať sadzby za ukončenie mobilných hovorov, aby sa
umožnila rovnosť podmienok pre všetkých telekomunikačných operátorov v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 12 – odsek 1
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(5a) V článku 12 sa odsek 1 nahrádza
takto:

‘1. S účinnosťou od 1. júla 2012 neprekročí
PE522.762v03-00
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priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý
prevádzkovateľ navštívenej siete môže
účtovať domácemu poskytovateľovi
roamingového zákazníka za poskytnutie
regulovaných dátových roamingových
služieb prostredníctvom tejto navštívenej
siete, ochranný limit 0,25 EUR za
megabajt prenesených dát. Ochranný limit
sa 1. júla 2013 zníži na 0,15 EUR za
megabajt prenesených dát a 1. júla 2014 na
0,05 EUR za megabajt prenesených dát a
bez toho, aby bol dotknutý článok 19,
zostáva 0,05 EUR za megabajt
prenesených dát do 30. júna 2022.

neprekročí priemerný veľkoobchodný
poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej
siete môže účtovať domácemu
poskytovateľovi roamingového zákazníka
za poskytnutie regulovaných dátových
roamingových služieb prostredníctvom
tejto navštívenej siete, ochranný limit 0,15
EUR za megabajt prenesených dát.
Ochranný limit sa 1. júla 2014 zníži na
0,05 EUR za megabajt prenesených dát a 1.
júla 2015 na 0,0050 EUR za megabajt
prenesených dát a zostáva na úrovni
0,0050 EUR za megabajt prenesených dát
do 30. júna 2022.“

Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 8
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 19
Text predložený Komisiou
(8) Článok 19 sa mení takto:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

(a) Odsek 1 sa mení takto:
(i) prvá veta nahrádza takto:
„Komisia preskúma fungovanie tohto
nariadenia a po verejnej konzultácii podá
správu Európskemu parlamentu a Rade
najneskôr do 31. decembra 2016.“
(ii) písmeno g) sa nahrádza takto:
(g) rozsah, v akom uplatňovanie
štrukturálnych opatrení stanovených v
článkoch 3 a 4 a alternatívneho režimu
stanoveného v článku 4a prinieslo
výsledky pri rozvoji hospodárskej súťaže
na vnútornom trhu s roamingovými
službami do tej miery, že v skutočnosti
neexistuje rozdiel medzi roamingovými a
vnútroštátnymi tarifami;“
(iii) vkladá sa tento bod i):
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'(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
regulované roamingové služby, ako keby
sa tieto regulované roamingové služby
využívali v domácej sieti.“
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Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 37 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012
Článok 19
Platný text

Pozmeňujúci návrh
(8a) Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

„Článok 19

Preskúmanie

Preskúmanie

1. Komisia preskúma fungovanie tohto
nariadenia a po verejnej konzultácii podá
správu Európskemu parlamentu a Rade do
30. júna 2016. Komisia zhodnotí najmä to,
či sa dosiahli ciele tohto nariadenia.
Komisia pritom preskúma okrem iného:

1. Komisia preskúma fungovanie tohto
nariadenia a podá správu Európskemu
parlamentu a Rade v súlade s odsekmi 2 až
6.

1a. Komisia do 31. septembra 2015 po
verejnej konzultácii podá správu
Európskemu parlamentu a Rade o tom, či
sa má zmeniť trvanie alebo prehodnotiť
výška maximálnych veľkoobchodných
poplatkov podľa článkov 7, 9 a 12.
Komisia takisto, po konzultácii s orgánom
BEREC, predloží do 31. decembra 2015
vhodný legislatívny návrh na
harmonizáciu sadzieb za ukončenie
hovorov v mobilných sieťach v celej Únii.
1b. Komisia do 30. júna 2016 po verejnej
konzultácii podá Európskemu parlamentu
a Rade správu, v ktorej okrem iného
preskúma:
(a) či sa hospodárska súťaž rozvinula
natoľko, aby odôvodnila koniec platnosti
maximálnych maloobchodných poplatkov;

(a) či sa hospodárska súťaž rozvinula
natoľko, aby odôvodnila koniec platnosti
maximálnych maloobchodných poplatkov;

(b) či je hospodárska súťaž dostatočná na
odstránenie maximálnych
veľkoobchodných poplatkov;

(b) či je hospodárska súťaž dostatočná na
odstránenie maximálnych
veľkoobchodných poplatkov;

(c) vývoj a očakávané budúce trendy
veľkoobchodných a maloobchodných
poplatkov za poskytovanie hlasových,
SMS a dátových komunikačných služieb
roamingovým zákazníkom v porovnaní s
poplatkami za mobilné komunikačné

(c) vývoj a očakávané budúce trendy
veľkoobchodných a maloobchodných
poplatkov za poskytovanie hlasových,
SMS a dátových komunikačných služieb
roamingovým zákazníkom v porovnaní
s poplatkami za mobilné komunikačné

RR\1023959SK.doc

253/404

PE522.762v03-00

SK

služby na vnútroštátnej úrovni v členských
štátoch, a to samostatne pre zákazníkov
využívajúcich predplatené služby a
zákazníkov využívajúcich fakturované
služby, ako aj vývoj a očakávané budúce
trendy v kvalite a rýchlosti týchto služieb;

služby na vnútroštátnej úrovni v členských
štátoch, a to samostatne pre zákazníkov
využívajúcich predplatené služby
a zákazníkov využívajúcich fakturované
služby, ako aj vývoj a očakávané budúce
trendy v kvalite a rýchlosti týchto služieb;

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

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

(e) mieru, v akej spotrebitelia mali
prospech zo skutočného zníženia cien
roamingových služieb, paletu taríf a
produktov dostupných spotrebiteľom s
rôznymi profilmi volaní a rozdiel medzi
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami
vrátane dostupnosti ponúk s jednotnou
tarifou pre vnútroštátne a roamingové
služby;

(e) mieru, v akej spotrebitelia mali
prospech zo skutočného zníženia cien
roamingových služieb, paletu taríf a
produktov dostupných spotrebiteľom s
rôznymi profilmi volaní a rozdiel medzi
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami
vrátane dostupnosti ponúk s jednotnou
tarifou pre vnútroštátne a roamingové
služby;

(f) stupeň hospodárskej súťaže na
maloobchodných a veľkoobchodných
trhoch, najmä konkurencieschopnosť
menších, nezávislých alebo začínajúcich
prevádzkovateľov vrátane vplyvu
obchodných dohôd na hospodársku súťaž a
stupňa prepojenia medzi
prevádzkovateľmi;

(f) stupeň hospodárskej súťaže na
maloobchodných a veľkoobchodných
trhoch, najmä konkurencieschopnosť
menších, nezávislých alebo začínajúcich
prevádzkovateľov vrátane vplyvu
obchodných dohôd na hospodársku súťaž a
stupňa prepojenia medzi
prevádzkovateľmi;

(g) rozsah, v akom uplatňovanie
štrukturálnych opatrení ustanovených v
článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri
rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom
trhu s roamingovými službami do tej
miery, že rozdiel medzi roamingovými a
vnútroštátnymi tarifami sa priblížil k nule;

(g) rozsah, v akom uplatňovanie
štrukturálnych opatrení ustanovených v
článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri
rozvoji hospodárskej súťaže na vnútornom
trhu s roamingovými službami do tej
miery, že rozdiel medzi roamingovými a
vnútroštátnymi tarifami sa priblížil k nule;

(h) mieru, v akej úroveň veľkoobchodných
a maloobchodných maximálnych
poplatkov poskytla spotrebiteľom
primerané záruky pred nadmernými
cenami, pričom zároveň umožnila rozvoj
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s
roamingovými službami.

(h) mieru, v akej úroveň veľkoobchodných
a maloobchodných maximálnych
poplatkov poskytla spotrebiteľom
primerané záruky pred nadmernými
cenami, pričom zároveň umožnila rozvoj
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s
roamingovými službami.

2. Ak zo správy vyplynie, že štrukturálne
opatrenia ustanovené v tomto nariadení
nepostačujú na podporu hospodárskej

2. Ak zo správy uvedenej v odseku 2
vyplynie, že je potrebné zmeniť trvanie
alebo prehodnotiť výšku maximálnych
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súťaže na vnútornom trhu s
roamingovými službami v prospech
všetkých európskych spotrebiteľov alebo
že sa rozdiely medzi roamingovými a
vnútroštátnymi tarifami nepriblížili k
nule, Komisia predloží Európskemu
parlamentu a Rade príslušné návrhy na
riešenie tejto situácie, čím sa dosiahne
vnútorný trh s mobilnými komunikačnými
službami, na ktorom napokon nebude
rozdiel medzi vnútroštátnymi a
roamingovými tarifami. Komisia
preskúma predovšetkým, či je potrebné:

veľkoobchodných poplatkov, Komisia do
31. decembra 2015 a po konzultácii
s orgánom BEREC predloží Európskemu
parlamentu a Rade príslušný návrh na
riešenie tejto situácie.

(a) stanoviť ďalšie technické a
štrukturálne opatrenia;

Ak zo správy uvedenej v odseku 3
vyplynie, že štrukturálne opatrenia
ustanovené v tomto nariadení nepostačujú
na podporu hospodárskej súťaže na
vnútornom trhu s roamingovými službami
v prospech všetkých európskych
spotrebiteľov alebo že sa rozdiely medzi
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami
nepriblížili k nule, Komisia do 31.
decembra 2015 predloží Európskemu
parlamentu a Rade príslušné návrhy na
riešenie tejto situácie, čím sa dosiahne
vnútorný trh s mobilnými komunikačnými
službami, na ktorom napokon nebude
rozdiel medzi vnútroštátnymi
a roamingovými tarifami.

(b) pozmeniť štrukturálne opatrenia;
(c) predĺžiť platnosť a prípadne
zrevidovať úroveň maximálnych
maloobchodných poplatkov ustanovených
v článkoch 8, 10 a 13;
(d) zmeniť dobu trvania alebo zrevidovať
úroveň maximálnych veľkoobchodných
poplatkov ustanovených v článkoch 7, 9 a
12;
(e) zaviesť ďalšie potrebné požiadavky
vrátane nerozlišovania medzi
roamingovými a vnútroštátnymi tarifami.
3. Komisia okrem toho každé dva roky po
správe uvedenej v odseku 1 predloží
Európskemu parlamentu a Rade správu.
Každá správa obsahuje súhrn
RR\1023959SK.doc
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monitorovania poskytovania roamingových
služieb v Únii a zhodnotenie pokroku pri
plnení cieľov tohto nariadenia, a to aj s
prihliadnutím na okolnosti uvedené v
odsekoch 1 a 2.

monitorovania poskytovania roamingových
služieb v Únii a zhodnotenie pokroku pri
plnení cieľov tohto nariadenia, a to aj s
prihliadnutím na okolnosti uvedené v
odsekoch 2 a 3.

4. S cieľom posúdiť vývoj
konkurencieschopnosti na trhoch s
roamingom v rámci Únie BEREC
pravidelne zhromažďuje od národných
regulačných orgánov údaje o vývoji
maloobchodných a veľkoobchodných
poplatkov za hlasové, SMS a dátové
roamingové služby. Tieto údaje oznamuje
Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia
ich zverejňuje.

4. S cieľom posúdiť vývoj
konkurencieschopnosti na trhoch s
roamingom v rámci Únie BEREC
pravidelne zhromažďuje od národných
regulačných orgánov údaje o vývoji
maloobchodných a veľkoobchodných
poplatkov za hlasové, SMS a dátové
roamingové služby. Tieto údaje oznamuje
Komisii minimálne dvakrát ročne. Komisia
ich zverejňuje.

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

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

Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2
Text predložený Komisiou
Články 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a
30 sa však uplatňujú od 1. júla 2016.
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Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
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23.1.2014
STANOVISKO VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce
sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného
kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: François Alfonsi

STRUČNÉ ODÔVODNENIE
Navrhované nariadenie na vytvorenie jednotného európskeho trhu elektronických
komunikácií je vyvrcholením desaťročia legislatívnych zásahov Európskej únie zameraných
na to, aby sa jednotlivcom a podnikom umožnil neobmedzený prístup k službám elektronickej
komunikácie za čo najvýhodnejšiu cenu. Európska únia je roztrieštená na 28 oddelených
vnútroštátnych trhov, ktoré sa líšia z hľadiska licencií, regulačných požiadaviek, prideľovania
frekvenčného spektra a ochrany spotrebiteľa. Táto roztrieštenosť má nepriaznivé dôsledky.
Predovšetkým bráni rozvoju cezhraničných služieb, generuje vysoké ceny za volania medzi
členskými štátmi Európskej únie a spôsobuje nedostatočné využitie kapacity existujúcich
sietí. Súčasná situácia je tiež nepriaznivá pre konkurencieschopnosť a zamestnanosť, najmä
v sektoroch, kde zvýšenie konkurencieschopnosti spočíva na prepojiteľnosti a ponuke
integrovaných služieb, ako sú logistika, bankové služby, doprava, energetika, maloobchod,
zdravotníctvo, atď.
Výbor pre regionálny rozvoj považuje vplyv tohto návrhu nariadenia na rozvoj pohraničných
regiónov a na posilňovanie cezhraničnej územnej spolupráce za pozitívny.
Výbor pre regionálny rozvoj zdôrazňuje, že európske štrukturálne fondy už hrajú významnú
úlohu vo financovaní európskej digitálnej agendy. V tomto ohľade považuje vplyv tohto
návrhu nariadenia na podporu verejných investícií v digitálnej oblasti za pozitívny.
Komisia sa súbežne s prijatím návrhu nariadenia, ktoré je predmetom tohto stanoviska,
pripravuje na prijatie odporúčania zameraného predovšetkým na „zlepšenie investičného
prostredia širokopásmového pripojenia“. Výbor pre regionálny rozvoj žiada, aby sa predmet
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tohto odporúčania rozšíril tak, aby podporovalo rozvoj všeobecného digitálneho pokrytia
celého územia EÚ vrátane okrajových a ostrovných oblastí.
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4a) Ako sa zdôrazňuje v štúdii
Generálneho riaditeľstva Európskeho
parlamentu pre vnútorné politiky,
oddelenia B – štrukturálne politiky
a politiky súdržnosti, nazvanej „Internet,
digitálna agenda a hospodársky rozvoj
európskych regiónov“ z roku 2013 (ďalej
len „štúdia“), priaznivý kontext
z hľadiska akceptácie a prijímania
informačných a komunikačných
technológií (IKT) a z hľadiska rozvoja
informačnej spoločnosti v regiónoch je
významným, či dokonca rozhodujúcim
faktorom, pretože regionálna úroveň je
privilegovanou úrovňou pre rozvoj dopytu
v oblasti IKT.

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4b) Ak sa má vytvoriť jednotný európsky
trh elektronických komunikácií a
posilňovať územná a sociálna súdržnosť,
je nutné, aby sa investičná priorita
uvedená v článku 5 ods. (2) písm. a)
nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1301/20131a vykonávala s
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cieľom rozšírenia širokopásmového
prístupu a vysokorýchlostných sietí, ako aj
podpory využívania nových technológií a
sietí v digitálnej ekonomike a aby bolo
všetkým európskym regiónom umožnené
investovať do tejto oblasti, ako sa
stanovuje v článku 4 uvedeného
nariadenia.
__________
1a

Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra
2013 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja a o osobitných ustanoveniach
týkajúcich sa cieľa Investície do rastu a
zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L
347, 20.12.2013, s. 289).

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 c (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4c) Investície do najnovšej
infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná na to,
aby obyvatelia Únie mohli využívať nové,
inovatívne služby, sa nesmú obmedzovať
na ústredné alebo husto osídlené oblasti,
kde majú rýchlu návratnosť. Takéto
investície je nutné súbežne realizovať aj
v okrajových a najvzdialenejších
regiónoch, ktoré sú menej osídlené
a menej rozvinuté, aby sa ich zaostávanie
neprehĺbilo ešte viac.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 d (nové)
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4d) Ako sa poznamenáva v štúdii,
regionálna úroveň je zásadne dôležitá pre
zistenie toho, aké príležitosti ponúka
informačná spoločnosť, a pre
vykonávanie plánov a programov
určených na podporu jej rozvoja. V štúdii
sa taktiež uvádza, že interakcia medzi
rôznymi úrovňami správy prináša veľký
potenciál rastu. Iniciatívy smerujúce zdola
nahor a projekty smerujúce zhora nadol
je potrebné kombinovať alebo aspoň
rozvíjať súbežne, aby sa dosiahol cieľ
vytvoriť jednotný digitálny trh.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(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 Mbit/s pre všetkých občanov
Únie bez ohľadu na ich miesto pobytu a
vybaviť Úniu maximálnou možnou
rýchlosťou a kapacitou širokopásmového
pripojenia. Únia však zaostáva za
ostatnými hlavnými svetovými regiónmi,
teda Severnou Amerikou, Afrikou
a časťami Ázie, pokiaľ ide o zavádzanie
a rozšírenie najnovšej generácie
bezdrôtových širokopásmových
technológií, ktoré sú nevyhnutné na
dosiahnutie týchto politických cieľov. Viac
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o výnimku alebo v termíne stanovenom
v rozhodnutí Európskeho parlamentu
a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje
viacročný program politiky rádiového
frekvenčného spektra, nestihla udeliť
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz
pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie a tento nekoordinovaný
proces je dôkazom naliehavosti zásahov
dokonca v rámci súčasného programu
politiky rádiového frekvenčného spektra.
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/ES neboli na riešenie tohto
problému dostatočné.

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 spektra, nestihla udeliť
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz
pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie a tento nekoordinovaný
proces je dôkazom naliehavosti zásahov
dokonca v rámci súčasného programu
politiky rádiového frekvenčného spektra.
Opatrenia Únie na harmonizáciu
podmienok dostupnosti a efektívneho
využívania rádiového frekvenčného spektra
pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie v súlade s rozhodnutím
Európskeho parlamentu a Rady
676/2002/ES neboli na riešenie tohto
problému dostatočné.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(27a) Rovnako by sa mali prijať kroky na
zlepšenie zabezpečenia údajov koncových
používateľov, ktorí používajú prístupové
body v rádiových miestnych počítačových
sieťach (RLAN), aby sa zlepšila dôvera
spotrebiteľov a aby sa podporil rozvoj
bezdrôtovej širokopásmovej
infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
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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 ani
obmedziť prístup koncových používateľov
ani 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, pričom je
nutné zabezpečiť pokrytie celého územia
Únie, a to aj v menej osídlených,
okrajových a menej rozvinutých
oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(44a) Odľahlosť, ostrovný charakter,
malú hustotu obyvateľstva, nízky dopyt po
službách a existenciu vnútroštátnych
roamingových zón, čo sú spoločné
charakteristiky rôznych častí Európy,
najmä najvzdialenejších regiónov,
nemožno považovať za objektívne kritériá,
na základe ktorých by boli poskytovatelia
služieb elektronickej komunikácie
v pevných alebo mobilných sieťach
oprávnení uplatňovať vyššie tarify.
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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 9
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
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi
elektronických komunikácií verejnosti
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií
alebo služieb zmluvy o poskytovaní
špecializovaných služieb so zvýšenou
kvalitou služby.

(49) Existuje takisto dopyt koncových
používateľov po službách a aplikáciách,
ktoré si vyžadujú zvýšenú úroveň zaistenej
kvality služieb, ktoré ponúkajú
poskytovatelia elektronických komunikácií
verejnosti alebo poskytovatelia obsahu,
aplikácií alebo služieb. Takéto služby
môžu zahŕňať okrem iného vysielanie
prostredníctvom internetového protokolu
(IP-TV), videokonferencie a určité
aplikácie v zdravotníctve. Koncoví
používatelia by takisto mali mať možnosť
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi
elektronických komunikácií verejnosti
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií
alebo služieb zmluvy o poskytovaní
špecializovaných služieb so zvýšenou
kvalitou služby. 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.
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Pozmeňujúci návrh 10
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 svojich domácich zákazníkov
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.

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno ba (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
ba) členské štáty a orgány verejnej moci
prijmú kroky na zaručenie
nediskriminácie pri uplatňovaní taríf,
používaní verejných elektronických
komunikačných sietí a prístupe
obyvateľov k službám elektronickej
komunikácie na celom území Únie.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
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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 inovácie týchto infraštruktúr, a to najmä
v menej osídlených, okrajových
a najvzdialenejších regiónoch;

Pozmeňujúci návrh 13
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 usadený 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.

Pozmeňujúci návrh 14
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,

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
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aby sa ktorémukoľvek inému členskému
štátu nezabránilo umožniť využívanie
konkrétneho harmonizovaného pásma na
svojom území v súlade s právnymi
predpismi Únie.

alebo priradenie rádiového frekvenčného
spektra, aby sa ktorémukoľvek inému
členskému štátu nezabránilo umožniť
využívanie konkrétneho harmonizovaného
pásma pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie na jeho území v súlade
s právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh 15
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
dosiahnuť súlad s odsekmi 1 a 2 tohto
článku.

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti neuplatňujú žiadne
diskriminačné požiadavky alebo
podmienky prístupu alebo využívania na
koncových používateľov na základe ich
štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska,
pokiaľ takéto rozdiely nie sú objektívne
odôvodnené.

2. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti neuplatňujú žiadne
diskriminačné požiadavky alebo
podmienky prístupu alebo využívania na
koncových používateľov na základe ich
štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska.

Odôvodnenie
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že výraz „objektívne
odôvodnené“ svojou nejednoznačnosťou otvára cestu práve k tomu, čomu sa tento článok
snaží zabrániť, teda možnosti poskytovateľov elektronických komunikácií verejnosti
uplatňovať diskriminačné požiadavky alebo podmienky prístupu.
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Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – úvodné znenie
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:

3. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti neuplatňujú tarify
pre komunikácie v Únii končiace v inom
členskom štáte, ktoré sú:

Odôvodnenie
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že výraz „objektívne
odôvodnené“ svojou nejednoznačnosťou otvára cestu práve k tomu, čomu sa tento článok
snaží zabrániť, teda možnosti poskytovateľov elektronických komunikácií verejnosti
uplatňovať diskriminačné požiadavky alebo podmienky prístupu.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

S cieľom umožniť poskytovanie
špecializovaných služieb koncovým
používateľom, poskytovatelia obsahu,
aplikácií a služieb a poskytovatelia
elektronických komunikácií verejnosti
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody s
cieľom prenášať súvisiace objemy dát
alebo zabezpečovať prevádzku ako
špecializované služby s vymedzenou
kvalitou služby alebo určenou kapacitou.
Poskytovanie takýchto špecializovaných
služieb žiadnym spôsobom nezhoršuje
celkovú kvalitu služieb prístupu na
internet, a to predovšetkým v odľahlých
oblastiach, kde sú šírky pásma
obmedzenejšie.
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Odôvodnenie
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že tento návrh nariadenia by mal
homogénnym spôsobom na celom území EÚ zabrániť obmedzovaniu prenosových rýchlostí
prostredníctvom poskytovania špecializovaných služieb.
Pozmeňujúci návrh 19
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.
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.
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23.1.2014
STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce
sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného
kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Petra Kammerevert

STRUČNÉ ODÔVODNENIE
Tento návrh má v oblasti rádiového frekvenčného spektra, sieťovej infraštruktúry a neutrality
siete podstatný vplyv na prístup k obsahu, na slobodu názorov, slobodu informácií a slobodu
médií, ako aj celkovo na pluralizmus kultúry a médií .
Pokiaľ ide o implementáciu posledného telekomunikačného balíka v členských štátoch, je
predčasný a ignoruje zatiaľ chýbajúce výsledky skupiny expertov na rádiové finančné
spektrum, ktorú zvolala samotná Komisia.
Základný problém spočívajúci v prekonaní nedostatočných investičných podnetov na
výstavbu odolnej sieťovej infraštruktúry, sa týmto návrhom nerieši. Snažiť sa ho riešiť
opätovným zásahom do frekvenčného spektra na úkor rozhlasu a bezdrôtových spôsobov
výroby, a pritom presunúť právomoci členských štátov na úroveň Únie, je neprijateľné.
Rádové frekvencie sú verejným statkom a sú nevyhnutné na plnenie spoločenských,
kultúrnych, sociálnych a hospodárskych úloh. Revíziou telekomunikačného balíka v roku
2009 sa Komisia zaviazala, že pri výkone správy frekvenčného spektra to rovnakou mierou
a primeraným spôsobom zohľadní. Zásady telekomunikačného balíka tým nevyhnutne tvoria
základ politiky frekvenčného spektra v Európskej únii. Návrh však tejto zásade vôbec
nezodpovedá.
Frekvenčné spektrum slúži na plnenie rozmanitých verejných záujmov v členských štátoch.
Pritom existuje množstvo národných a regionálnych osobitostí, ktoré treba zohľadniť. Členské
štáty musia mať preto aj naďalej možnosť organizovať si svoje rádiové frekvencie. Okrem
pozemného rozhlasu sem patria aj kultúrne a tvorivé odvetvia.
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Začaté diskusie rôznych používateľov frekvenčného spektra o zvyšovaní účinnosti a rozvoji
nových spoločných koncepcií využitia a nových, menej citlivých koncových zariadení, sa
nesmú ohroziť novými zákonnými predpismi.
Internet ponúka obrovský potenciál spoločenského a hospodárskeho rozvoja. Najväčší
význam má pritom slobodný a otvorený charakter médií, funkčná a výkonná sieť a inkluzívna
sieťová architektúra, ktorá poskytuje prístup ku každému obsahu všetkým skupinám
obyvateľstva a účastníkom trhu. Zákonné zabezpečenie neutrality siete je základnou
podmienkou vyčerpania tohto potenciálu a predpokladom zaistenia rozmanitosti a plurality.
Na základe svojho otvoreného a nediskriminačného charakteru sa internet osvedčil ako motor
inovácií pre spoločenský a hospodársky rozvoj. Neutralita siete je nevyhnutným
predpokladom rovnosti šancí v oblasti komunikácie, zabezpečenia komunikačnej a
informačnej slobody a kultúrnej rozmanitosti a plurality názorov a médií. Z tohto dôvodu je
neutralita a otvorenosť siete verejným statkom, ktorý treba chrániť a zachovať a nevydať ho
napospas výlučne silám trhu.
Základnou podmienkou preň je v zásade rovnaké zaobchádzanie so všetkými balíkmi údajov,
ktoré sa nesmú diskriminovať na základe obsahu, služby, aplikácie, pôvodu alebo cieľa. Treba
zabrániť spomaľovaniu, zhoršovaniu alebo blokovaniu obsahu, služieb alebo aplikácií a musí
sa vylúčiť aj kontrola obsahu zo strany prevádzkovateľov siete. Neutralita siete „light”, ako ju
navrhuje Komisia, a ktorá túto základnú zásadu prakticky odstraňuje, by znamenala koniec
neutrality siete a vytvorenie dvojvrstvového internetu.
Špecializované, resp. riadené služby môžu existovať súbežne s internetom, pokiaľ sú od neho
úplne oddelené, neobmedzujú jeho otvorenosť a každému umožňujú pripojiť sa na internet
prostredníctvom služby v kvalite zodpovedajúcej stavu techniky. Špecializované služby sa
nesmú zavádzať na úkor ďalšieho rozvoja otvorených sietí a ich vytváranie a existenciu preto
treba prísne podmieňovať.
Blokovanie obsahu v otvorenej sieti treba plošne zamietnuť. Postup notice-and-takedown sa
osvedčil aj v súvislosti so závažnými trestnými činmi.
Návrhy Komisie pripúšťajú diskrimináciu obsahu a uprednostňovanie pohybu údajov, ktorý je
v rozpore so všeobecným chápaním neutrality siete. Vyplývajú z nich obavy, že hospodárska
súťaž na elektronických komunikačných trhoch sa skôr zmenšuje, čo sa negatívne prejavuje
na rozmanitosti médií a názorov.
So zreteľom na zvolenú právnu formu nariadenia na mnohých miestach chýba dostatočná
právna jasnosť noriem.
Výslovne by sme privítali, keby Komisia stiahla svoj návrh a ponúkla možnosť rozsiahlej
diskusie v rámci bežného konzultačného postupu, a na jej základe predložila nový, vyvážený
návrh na vytvorenie vnútorného trhu v oblasti telekomunikácií
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(3) Na plynulo prepojenom jednotnom trhu
pre elektronickú komunikáciu musí byť
zabezpečená možnosť každého jednotlivca
na prístup k elektronickým
komunikačným sieťam a službám v Únii,
sloboda poskytovať ich a právo každého
koncového používateľa vybrať si najlepšiu
ponuku dostupnú na trhu, pričom túto
možnosť, sloboda a právo musí určovať
voľná hospodárska súťaž a nesmie ich
obmedzovať fragmentácia trhu podľa
vnútroštátnych hraníc.

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
Text predložený Komisiou
(6) Toto nariadenie je zamerané na
dobudovanie jednotného trhu
s elektronickými komunikáciami
RR\1023959SK.doc

Pozmeňujúci návrh
(6) Toto nariadenie je zamerané na
dobudovanie jednotného trhu
s elektronickými komunikáciami
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prostredníctvom opatrení vykonávaných
pozdĺž troch širokých, vzájomne
prepojených osí. Po prvé, malo by
zabezpečiť slobodu poskytovať
elektronické komunikačné služby cez
hranice a siete v rozličných členských
štátoch, pričom sa opiera o koncepciu
jednotného oprávnenia EÚ, ktoré vytvára
podmienky na zabezpečenie väčšej
konzistentnosti a predvídateľnosti obsahu
a vykonávania sektorovo špecifickej
regulácie v celej Únii. Po druhé, je
potrebné za oveľa konvergentnejších
podmienok umožniť prístup k vstupom
podstatným pre cezhraničné poskytovanie
elektronických komunikačných sietí
a služieb, a to nielen v prípade
bezdrôtových širokopásmových
komunikácií, pre ktoré je kľúčové
licencované aj nelicencované frekvenčné
spektrum, ale aj v prípade prepojiteľnosti
pomocou pevnej linky. Po tretie, v záujme
zosúladenia podmienok podnikania
a budovania dôvery občanov v digitálny
svet by sa v tomto nariadení mali
harmonizovať pravidlá na ochranu
koncových používateľov, najmä
spotrebiteľov. Spolu s pravidlami
týkajúcimi sa prístupu k online obsahu,
aplikáciám a službám a riadenia
prevádzky, ktoré nielen chránia koncových
používateľov, ale zároveň zabezpečujú
nepretržité fungovanie ekosystému
internetu ako motora inovácií, sem patria
pravidlá nediskriminácie, poskytovania
zmluvných informácií, ukončenia zmluvy
a zmeny poskytovateľa. Ďalšie reformy
v oblasti roamingu by navyše mali
koncovým používateľom poskytnúť istotu,
že môžu zostať pripojení, aj keď cestujú
v rámci Únie, a mali by sa postupne stať
hnacou silou zbližovania cien a ostatných
podmienok v Únii.
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prostredníctvom opatrení vykonávaných
pozdĺž troch širokých, vzájomne
prepojených osí. Po prvé, malo by
zabezpečiť slobodu poskytovať
elektronické komunikačné služby cez
hranice a siete v rozličných členských
štátoch, pričom sa opiera o koncepciu
jednotného oprávnenia EÚ, ktoré vytvára
podmienky na zabezpečenie väčšej
konzistentnosti a predvídateľnosti obsahu
a vykonávania sektorovo špecifickej
regulácie v celej Únii. Po druhé, je
potrebné za oveľa konvergentnejších
podmienok umožniť prístup k vstupom
podstatným pre cezhraničné poskytovanie
elektronických komunikačných sietí
a služieb, a to nielen v prípade
bezdrôtových širokopásmových
komunikácií, pre ktoré je kľúčové
licencované aj nelicencované frekvenčné
spektrum, ale aj v prípade prepojiteľnosti
pomocou pevnej linky. Po tretie, v záujme
zosúladenia podmienok podnikania
a budovania dôvery občanov v digitálny
svet by sa v tomto nariadení mali
harmonizovať pravidlá na ochranu
koncových používateľov, najmä
spotrebiteľov. Spolu s pravidlami
týkajúcimi sa neutrality siete,
zabezpečenia nediskriminačného prístupu
k online obsahu, aplikáciám a službám a
riadenia prevádzky, ktoré nielen chránia
koncových používateľov, ale zároveň
zabezpečujú nepretržité fungovanie
ekosystému internetu ako motora inovácií,
sem patria pravidlá nediskriminácie,
poskytovania zmluvných informácií,
ukončenia zmluvy a zmeny poskytovateľa.
Ďalšie reformy v oblasti roamingu by
navyše mali koncovým používateľom
poskytnúť istotu, že môžu zostať pripojení,
aj keď cestujú v rámci Únie, a mali by sa
postupne stať hnacou silou zbližovania
cien a ostatných podmienok v Únii.
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Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je
verejným statkom a základným zdrojom
pre vnútorný trh s mobilnými,
bezdrôtovými širokopásmovými
a satelitnými komunikáciami v Únii.
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových
komunikácií prispieva k realizácii
Digitálnej agendy pre Európu a najmä
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup
k širokopásmovému pripojeniu
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu
maximálnou možnou rýchlosťou
a kapacitou širokopásmového pripojenia.
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými
svetovými regiónmi, teda Severnou
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie,
pokiaľ ide o zavádzanie a rozšírenie
najnovšej generácie bezdrôtových
širokopásmových technológií, ktoré sú
nevyhnutné na dosiahnutie týchto
politických cieľov. Viac ako polovica
členských štátov požiadala o výnimku
alebo v termíne stanovenom v rozhodnutí
Európskeho parlamentu a Rady
č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje
viacročný program politiky rádiového
frekvenčného spektra, nestihla udeliť
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz
pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie a tento nekoordinovaný
proces je dôkazom naliehavosti zásahov
dokonca v rámci súčasného programu
politiky rádiového frekvenčného spektra.
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/ES neboli na riešenie tohto

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je
verejný majetok a nanajvýš nedostatkový a
obmedzený zdroj. Sú nevyhnutné na
plnenie rôznych spoločenských,
kultúrnych, sociálnych a hospodárskych
úloh, na verejný prístup k informáciám,
právo na slobodu prejavu, ako aj na
mediálnych pluralizmus a mali by tieto
úlohy odrážať. Revíziou
telekomunikačného balíka v roku 2009 sa
Komisia zaviazala, že pri výkone správy
frekvenčného spektra rovnakou mierou
a primeraným spôsobom zohľadní aj tieto
aspekty. Zásady telekomunikačného
balíka tým nevyhnutne tvoria základ
politiky frekvenčného spektra v Európskej
únii. Preto treba aj do budúcnosti
zabezpečiť, aby sa politika frekvenčného
spektra pohybovala v tomto právnom
rámci a neodklonila od zásad, ktoré sú
v ňom sú stanovené. Podľa článku 6 ods.
5 programu politiky rádiového
frekvenčného spektra Komisia podá
Európskemu parlamentu a Rade do 1.
januára 2015 správu o tom, či je potrebné
podniknúť opatrenia na harmonizáciu
ďalších frekvenčných pásiem.
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problému dostatočné.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Uplatňovanie rozličných
vnútroštátnych politík vedie
k nekonzistentnosti a fragmentácii
vnútorného trhu, ktorá bráni zavádzaniu
celoeurópskych služieb a dobudovaniu
vnútorného trhu s bezdrôtovými
širokopásmovými komunikáciami.
Predovšetkým môže vytvoriť nerovnaké
podmienky pre prístup k takýmto službám,
obmedzovať hospodársku súťaž medzi
podnikmi so sídlom v rôznych členských
štátoch a potláčať investície do
vyspelejších sietí a technológií a vznik
inovačných služieb, čím môže pripraviť
občanov a podniky o možnosť využívať
všadeprítomné integrované služby vysokej
kvality a prevádzkovateľov bezdrôtového
širokopásmového prístupu o zvýšenie
efektívnosti vďaka rozsiahlym činnostiam
s hlbšou integráciou. Preto by rozvoj
pokrytia celej Únie vyspelými
bezdrôtovými širokopásmovými
komunikačnými službami so širokou
integráciou mal byť sprevádzaný
opatreniami na úrovni Únie týkajúcimi sa
určitých aspektov prideľovania rádiového
frekvenčného spektra. Členským štátom by
sa zároveň malo ponechať právo prijímať
opatrenia na organizáciu svojho rádiového
frekvenčného spektra na účely verejného
poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany.

(18) Telekomunikačný balík EÚ v znení
revízie z roku 2009 zavádza zásady
riadenia frekvenčného spektra.
Frekvenčné spektrum slúži na plnenie
rozmanitých verejných záujmov
v členských štátoch. Pritom existuje
množstvo národných a regionálnych
osobitostí, ktoré treba zohľadniť.
Členským štátom by sa preto mala
ponechať možnosť prijímať opatrenia na
organizáciu a správu svojho rádiového
frekvenčného spektra, ktoré je potrebné na
plnenie osobitných kultúrnych,
spoločenských a audiovizuálnych úloh.
Okrem pozemného rozhlasu a kultúrnych
a tvorivých odvetví sem patrí aj verejný
poriadok a verejná bezpečnosť, ako aj
obrana. Krokmi na úrovni Únie v oblasti
niektorých aspektov prideľovania
rádiového frekvenčného spektra by sa
preto mal naďalej presadzovať
dynamický prístup k spravovaniu
frekvenčného spektra, ktoré uznáva
právomoci členských štátov v tejto oblasti
a dodržiava kultúrne, audiovizuálne
a mediálne politiky každého členského
štátu. V prípade konfliktov medzi
členskými štátmi týkajúcimi sa využívania
frekvenčného spektra zastáva Komisia
koordinačnú a doplnkovú funkciu a
podporuje členské štáty EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 5
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
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
v súlade so smernicou 2002/21/ES.

Odôvodnenie
Bližšia špecifikácia sa môže nesprávne pochopiť tak, že by preto nebol nutný
spolurozhodovací postup podľa smernice 2002/21/ES (rámcová smernica). Stanoviť, ktoré
pásma sa majú zahrnúť do tzv. koordinovaného frekvenčného spektra, je nevyhnutné politické
rozhodnutie, a nie iba technické vykonávacie opatrenie.
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Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(24) Pokiaľ ide o ostatné hlavné
a podstatné podmienky, ktoré môžu byť
spojené s právami na využívanie rádiového
frekvenčného spektra pre bezdrôtové
širokopásmové pripojenie, konvergentné
uplatňovanie regulačných zásad a kritérií
stanovených v tomto nariadení
jednotlivými členskými štátmi by bolo
podporené prostredníctvom koordinačného
mechanizmu, ktorý by Komisii
a príslušným orgánom ostatných členských
štátov poskytoval príležitosť vopred
pripomienkovať postup udeľovania práv na
využívanie zdrojov v danom členskom
štáte.

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
Text predložený Komisiou
(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
PE522.762v03-00
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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.

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) Ustanovenia v kapitolách 4 a 5 tohto
nariadenia, ktoré sa vzťahujú na
koncových používateľov, by sa mali
uplatňovať nielen na spotrebiteľov, ale aj
na iné kategórie koncových používateľov,
najmä na mikropodniky. Koncoví
používatelia, ktorí nie sú spotrebiteľmi, by
na svoju individuálnu žiadosť mali mať
možnosť dohodnúť sa v rámci
individuálnej zmluvy na odchýlkach od
určitých ustanovení.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Koncoví používatelia a spotrebitelia sú sami osebe rozdielne pojmy. Ak sa umožní odchýlenie
od nejasných vymedzení tohto nariadenia, znovu vznikne právna neistota.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
RR\1023959SK.doc

279/404

PE522.762v03-00

SK

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. Zásadne rovnaké
zaobchádzanie a nediskriminácia pri
odosielaní balíkov údajov sa musí
zabezpečiť v celej EÚ bez ohľadu na
obsah, služby, aplikáciu, pôvod alebo cieľ,
aby sa natrvalo zabezpečilo, že každý
používateľ internetových služieb bude
mať v zásade otvorený prístup ku
každému obsahu, službe alebo akejkoľvek
aplikácii na internete, alebo že ich môže
ponúkať, v súlade so zásadou neutrality
siete. Prevádzkovatelia prístupu na sieť
podliehajú všeobecnej povinnosti
zasielania balíkov údajov tým, že
používateľom poskytujú primeranú
úroveň kvality odrážajúcu technický
pokrok bez ohľadu na pôvod a cieľ alebo
na obsahy, služby a aplikácie, ktoré majú
prenášať. Otvorenosť a nediskriminačný
charakter internetu je základným
motorom inovácie, zachovania slobody
médií, ich plurality a kultúrnej
rozmanitosti, ako aj 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
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spotrebiteľov a ktorá bola uverejnená v
decembri 2012, ukázali, že značný počet
koncových používateľov je ovplyvnený
postupmi riadenia prevádzky, ktoré blokujú
alebo spomaľujú určitý obsah, služby
alebo aplikácie. Tieto tendencie si
vyžadujú jasné pravidlá zakotvujúce
zásadu neutrality siete do právnych
predpisov na úrovni Únie, aby sa zachoval
otvorený internet a aby nedochádzalo k
fragmentácii jednotného trhu v dôsledku
opatrení jednotlivých členských štátov.
Otvorený internet, ktorý pracuje podľa
zásady maximálneho úsilia, sa nesmie
poškodiť rozvojom iných produktov a
služieb.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46) 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.
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) Právo koncových používateľov získať
prístup k informáciám a obsahu a šíriť ich,
prevádzkovať aplikácie a vyžívať služby
podľa vlastného výberu podlieha
dodržiavaniu právnych predpisov Únie a
zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych
predpisov.

Odôvodnenie
Spomenúť právo Únie a právo členských štátov stačí. Bližšie objasnenie by sa mohlo viesť k
nesprávnemu výkladu.
RR\1023959SK.doc
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Pozmeňujúci návrh 11
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 nesmú
poskytovatelia elektronických komunikácií
verejnosti odstraňovať, blokovať,
spomaľovať, znehodnocovať alebo
uprednostňovať konkrétne druhy obsahu,
aplikácie alebo služby alebo ich špecifické
triedy, s výnimkou jednoznačne
stanoveného a jednotlivo odôvodneného
počtu primeraných opatrení týkajúcich sa
riadenia prevádzky. Opatrenia týkajúce sa
riadenia prevádzky musia byť
transparentné, potrebné a primerané.
Možno ich považovať za primerané iba
vtedy, ak sa pritom rovnaké druhy
dopravy posudzujú rovnako. Akékoľvek
cenové uprednostňovanie na základe
obsahu, aplikácií alebo služieb alebo
akékoľvek diskriminačné podmienky
týkajúce sa toku a objemov dát by mali
byť zakázané.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(47a) Toto nariadenie sa nedotýka
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
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elektronických komunikáciách).

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48) Tarify založené na objeme by sa mali
považovať za zlučiteľné so zásadou
otvoreného internetu, pokiaľ koncovým
používateľom umožňujú zvoliť si tarifu,
ktorá zodpovedá ich bežnej spotrebe dát a
je založená na transparentných
informáciách o podmienkach a dôsledkoch
takéhoto výberu. Zároveň by takéto tarify
mali poskytovateľom elektronických
komunikácií verejnosti umožňovať lepšie
prispôsobenie kapacít siete
predpokladaným objemom dát. Je dôležité,
aby koncoví používatelia boli plne
informovaní pred tým, ako sa rozhodnú pre
akékoľvek limity objemu alebo rýchlosti
dát a platné tarify, aby mohli priebežne
sledovať svoju spotrebu a jednoduchým
spôsobom, ak si to želajú, zvýšiť objem
dostupných dát.

(48) Tarify založené na objeme by sa mali
považovať za zlučiteľné so zásadou
otvoreného internetu, pokiaľ koncovým
používateľom umožňujú zvoliť si tarifu,
ktorá zodpovedá ich bežnej spotrebe dát a
je založená na transparentných
informáciách o podmienkach a dôsledkoch
takéhoto výberu. Zároveň by takéto tarify
mali poskytovateľom elektronických
komunikácií verejnosti umožňovať lepšie
prispôsobenie kapacít siete
predpokladaným objemom dát. Je dôležité,
aby koncoví používatelia boli plne
informovaní pred tým, ako sa rozhodnú pre
akékoľvek limity objemu alebo rýchlosti
dát a platné tarify, aby mohli priebežne
sledovať svoju spotrebu a jednoduchým
spôsobom, ak si to želajú, zvýšiť objem
dostupných dát, a aby sa limity objemu
internetovej prevádzky uplatňovali
nediskriminačným spôsobom, bez ohľadu
na odosielateľa, príjemcu, typ, obsah,
zariadenie, službu alebo aplikáciu,
v súlade so zásadou neutrality siete.

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49
Text predložený Komisiou
(49) Existuje takisto dopyt koncových
používateľov po službách a aplikáciách,
ktoré si vyžadujú zvýšenú úroveň zaistenej
RR\1023959SK.doc

Pozmeňujúci návrh
(49) Existuje takisto dopyt koncových
používateľov po službách a aplikáciách,
ktoré si vyžadujú zvýšenú kvalitu služieb,
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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
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi
elektronických komunikácií verejnosti
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií
alebo služieb zmluvy o poskytovaní
špecializovaných služieb so zvýšenou
kvalitou služby.

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, hry a určité aplikácie v
zdravotníctve. Koncoví používatelia by
takisto mali mať možnosť slobodne
uzatvárať s poskytovateľmi elektronických
komunikácií verejnosti alebo
poskytovateľmi obsahu, aplikácií alebo
služieb dobrovoľné zmluvy o poskytovaní
špecializovaných služieb so zvýšenou
kvalitou služby. V prípade uzatvorenia
týchto zmlúv s poskytovateľom služieb
prístupu na internet, daný poskytovateľ
zaistí, aby vyššia kvalita nebola na úkor
výkonnosti, cenovej dostupnosti alebo
kvality služieb prístupu na internet, a aby
neobmedzovala neutralitu siete.
Špecializované služby by však mali zostať
výnimkou a nemali by sa uvádzať na trh
ani bežne používať ako náhrada služby
prístupu na internet.

Pozmeňujúci návrh 15
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

(50) Ďalej existuje dopyt zo strany
poskytovateľov obsahu, aplikácií a služieb,
pokiaľ ide o poskytovanie prenosových
služieb založených na kvalitatívnych
parametroch. 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 určitú
skupinu používateľov. Očakáva sa, že by
to mohlo podporiť rozvoj nových služieb,
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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.

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
ako taká 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 súlade so zásadou neutrality
siete a v zmysle odôvodnenia 45 a nesmú
znižovať ich kvalitu. Na všetky služby
prístupu k otvorenému internetu sa
vzťahuje zásada maximálneho úsilia.

Pozmeňujúci návrh 16
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

(51) Národné regulačné orgány zohrávajú
ústrednú úlohu pri zabezpečovaní možnosti
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
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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.

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
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 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68
Text predložený Komisiou
(68) S cieľom zohľadniť vývoj na trhu a
technický rozvoj by sa na Komisiu mala
delegovať právomoc prijímať akty
v súlade s článkom 290 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o
zmeny príloh. Je osobitne dôležité, aby
Komisia počas svojich prípravných prác
uskutočnila náležité konzultácie aj na
expertnej úrovni. Pri príprave
a vypracúvaní delegovaných aktov by
Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné
a primerané postúpenie príslušných
dokumentov Európskemu parlamentu
a Rade.
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Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
ea) zaistiť, aby sa s celou internetovou
prevádzkou zaobchádzalo rovnako, bez
diskriminácie, obmedzovania alebo
zasahovania, bez ohľadu na odosielateľa,
príjemcu, typ, obsah, prístroj, službu alebo
aplikáciu;

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 8
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) „harmonizované rádiové frekvenčné
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie“ je rádiové frekvenčné
spektrum, pri ktorom sú podmienky
dostupnosti a efektívneho využívania
harmonizované na úrovni Únie, a to najmä
v súlade s rozhodnutím Európskeho
parlamentu a Rady 676/2002/ES, a ktoré
slúži na elektronické komunikačné služby
s výnimkou vysielania,

(8) „harmonizované rádiové frekvenčné
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie“ je rádiové frekvenčné
spektrum, pri ktorom sú podmienky
dostupnosti a efektívneho využívania
harmonizované na úrovni Únie, a to v
súlade s ustanoveniami a postupmi
uvedenými v smernici 2002/21/ES
a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a
Rady 676/2002/ES27, a ktoré slúži na
elektronické komunikačné služby s
výnimkou vysielania,

__________________

__________________

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).

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).
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Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 11 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(11a) „zásada maximálneho úsilia”
znamená zaistenie, že požiadavky na
prenos údajov sa budú vybavovať čo
najrýchlejšie v poradí podľa toho, ako
boli doručené a nezávisle od obsahu,
služby, aplikácie, pôvodu alebo cieľa;

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 12
Text predložený Komisiou
(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,

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 12 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(12a) „odôvodnené riadenie pohybu
údajov” je prípustné ako výnimka zo
zásady maximálneho úsilia, ak je
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technicky podmienené a zodpovedá
všeobecným zásadám nutnosti,
primeranosti, zabezpečenia účinnosti,
nediskriminácie a transparentnosti, ako aj
ďalším zásadám tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 12 b (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(12b) „neutralita siete“ je zásada, podľa
ktorej sa s celou internetovou prevádzkou
zaobchádza rovnako, bez diskriminácie,
obmedzovania či zasahovania, bez ohľadu
na odosielateľa, príjemcu, typ, obsah,
zariadenie, službu alebo aplikáciu;

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 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) „otvorená 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 otvoreného
prístupu na internet, ktoré sa musia
neustále prispôsobovať technologickému
pokroku; služba otvoreného prístupu na
internet umožňuje koncovým
používateľom využívať akúkoľvek
aplikáciu založenú na internete podľa
zásady maximálneho úsilia; za jedinú
výnimku sa považuje primerané,
odôvodnené riadenie pohybu údajov
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prípustné vtedy, keď sú stanovené jasné
podmienky aplikácie;

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 15
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

15) „špecializovaná služba“ je elektronická
komunikačná služba, založená najmä na
adresách IP, alebo akákoľvek iné služba,
ktorá sa poskytuje a prevádzkuje len v
rámci uzavretých sietí elektronickej
komunikácie s prísnou kontrolou prístupu
a ktorá sa neuvádza na trh ani nevyužíva
ako náhrada internetu, ani nie je funkčne
totožná s otvoreným internetovým
obsahom, aplikáciami alebo službami;
špecializovaná služba je prípustná len
vtedy, ak existuje zjavná technická
a faktická potreba, nad rámec vlastného
hospodárskeho záujmu, osobitných
kriticky dôležitých aplikácií v reálnom
čase alebo aplikácií vyžadujúcich osobitné
záruky spĺňajúce osobitné, zaručené
kvalitatívne kritériá; je charakterizovaná
jasne vymedzenými a zaručenými
prispôsobenými parametrami kvality
služieb a podlieha neustálemu riadeniu
medzi koncovými bodmi zo strany
poskytovateľa špecializovanej služby až po
tzv. poslednú míľu; špecializovanú službu
nemožno obmedzovať na koncový bod
ovládaný poskytovateľom služby;

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Tento oddiel sa uplatňuje na
harmonizované rádiové frekvenčné
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie.

(1) Tento oddiel sa uplatňuje na
harmonizované rádiové frekvenčné
spektrum pre bezdrôtové širokopásmové
komunikácie podľa smernice 2009/140/ES
a rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady č. 676/2002/ES, najmä
so zohľadnením ustanovení článkov 8a
a 9 smernice 2002/21/ES.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť
z poplatkov uložených na zaistenie
optimálneho využívania zdrojov rádiového
frekvenčného spektra v súlade s článkom
13 smernice 2002/20/ES a organizovať
a využívať svoje rádiové frekvenčné
spektrum na účely verejného poriadku,
verejnej bezpečnosti a obrany.

(2) Tento oddiel sa uplatňuje bez toho, aby
bolo dotknuté právo členských štátov ťažiť
z poplatkov uložených na zaistenie
optimálneho využívania zdrojov rádiového
frekvenčného spektra v súlade s článkom
13 smernice 2002/20/ES a organizovať
a využívať svoje rádiové frekvenčné
spektrum na účely verejného poriadku,
verejnej bezpečnosti, obrany a cieľov
všeobecného záujmu, ako aj podpory
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a
plurality médií on-line i off-line, ako aj
záujmov všetkých používateľov rádiového
frekvenčného spektra.

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Príslušné vnútroštátne orgány pre
rádiové frekvenčné spektrum prispievajú
k rozvoju bezdrôtového priestoru, v ktorom
sa spájajú investície a zbližujú
RR\1023959SK.doc

(1) Bez ohľadu na zabezpečenie
spoločných záujmov podľa článku 9 ods.
4 smernice 2002/21/ES prispievajú
príslušné vnútroštátne orgány pre rádiové
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konkurenčné podmienky pre
vysokorýchlostné bezdrôtové
širokopásmové komunikácie a ktorý
umožňuje plánovanie a poskytovanie
integrovaných multiteritoriálnych sietí
a služieb, ako aj úspory z rozsahu, a tým
posilňuje inovácie, hospodársky rast
a prináša dlhodobý úžitok pre koncových
používateľov.

frekvenčné spektrum k rozvoju
bezdrôtového priestoru, v ktorom sa
spájajú investície a zbližujú konkurenčné
podmienky pre vysokorýchlostné
bezdrôtové širokopásmové komunikácie
a ktorý umožňuje plánovanie
a poskytovanie integrovaných
multiteritoriálnych sietí a služieb, ako aj
úspory z rozsahu, a tým posilňuje inovácie,
hospodársky rast a prináša dlhodobý úžitok
pre koncových používateľov. Je potrebné
primerane zohľadniť možnosť
etablovania multifunkčných sietí,
rozhlasových a mobilných technológií,
ktoré by sa zjednotili na jednej platforme.

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno e
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) zabezpečenie širokého územného
pokrytia vysokorýchlostnými bezdrôtovými
širokopásmovými sieťami a vysokej
úrovne rozšírenia súvisiacich služieb a ich
spotreby.

e) zabezpečenie efektívneho využívania
frekvenčného spektra na pokrytie čoraz
väčšieho dopytu po vysokorýchlostných
bezdrôtových širokopásmových sieťach,
pri súčasnom zohľadnení verejného
záujmu a sociálnej, kultúrnej
a hospodárskej hodnoty frekvenčného
spektra ako celku.

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno e a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(ea) zabránenie škodlivým interferenciám
vrátane možnosti prevziať záväzky
spojené s riešením problémov
interferencie s ostatnými používateľmi,
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ako aj vzniknuté náklady.
Odôvodnenie
Zabrániť interferenciám predstavuje dôležitý regulačný cieľ. Preto ich treba zohľadniť aj pri
stanovovaní postupov a podmienok schvaľovania.

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno e a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
ea) zabezpečenie toho, aby akákoľvek
zmena politiky vo vzťahu k efektívnemu
využívaniu frekvenčného spektra
zohľadňovala vplyv na verejný záujem
z hľadiska zásahov a nákladov.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) technické charakteristiky rôznych
dostupných pásiem rádiového
frekvenčného spektra,

(a) technické charakteristiky a súčasné a
plánované využitie rôznych dostupných
pásiem rádiového frekvenčného spektra;

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(aa) účinné využitie frekvenčných
spektier, ktoré sú už pridelené na
využívanie mobilnou širokopásmovou
frekvenciou,
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Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) najefektívnejšie využívanie rádiového
frekvenčného spektra v súlade s článkom 9
ods. 4 písm. b), pričom berú do úvahy
charakteristiky príslušného pásma alebo
pásiem,

(a) najefektívnejšie využívanie rádiového
frekvenčného spektra v súlade s článkom 9
ods. 4 písm. b), pričom berú do úvahy
charakteristiky príslušného pásma alebo
pásiem a súčasné aj plánované využitie,

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(aa) na zohľadnenie nákladov na
odstránenie frekvenčného spektra, ktoré
používateľovi vzniknú;

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Ak technické podmienky dostupnosti
a efektívneho využívania harmonizovaného
rádiového frekvenčného spektra pre
bezdrôtové širokopásmové komunikácie
umožňujú využitie príslušného rádiového
frekvenčného spektra v rámci režimu
všeobecného oprávnenia, príslušné
vnútroštátne orgány nesmú ukladať žiadne
dodatočné podmienky a zamedzia, aby
alternatívne využívanie spektra bránilo
účinnému uplatňovaniu takéhoto
harmonizovaného režimu.

(1) Ak technické podmienky dostupnosti
a efektívneho využívania harmonizovaného
rádiového frekvenčného spektra pre
bezdrôtové širokopásmové komunikácie
umožňujú využitie príslušného rádiového
frekvenčného spektra v rámci režimu
všeobecného oprávnenia, príslušné
vnútroštátne orgány nesmú ukladať žiadne
dodatočné podmienky a zamedzia, aby
alternatívne využívanie spektra bránilo
účinnému uplatňovaniu takéhoto
harmonizovaného režimu. Nedotkne sa to
článku 2 ods. 8..
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Odôvodnenie
Ak nepoukážeme na článok 2 ods. 8 (v znení pozmeňovacieho návrhu), mohli by sa
skomplikovať možné alebo želané scenáre „spoločného využívania”.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno d
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) určiť termín uplynutia platnosti
akýchkoľvek existujúcich práv na
využívanie harmonizovaných pásiem
s výnimkou práv pre bezdrôtové
širokopásmové komunikácie, alebo
v prípade práv na dobu neurčitú termín,
dokedy sa právo na využívanie zdrojov má
zmeniť, aby sa umožnilo poskytovanie
širokopásmových bezdrôtových
komunikácií.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Toto ustanovenie marí právnu istotu, ktorá je potrebná pre všetkých súčasných majiteľov
práv, ktorí už v dobrej viere a na základe existujúceho práva vykonali dlhodobé investície.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2a) Odsek 2 sa nedotkne ustanovení
článku 9 ods. 3 a 4 smernice 2002/21/ES.

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Text predložený Komisiou
(1) Ak príslušný vnútroštátny orgán
RR\1023959SK.doc

Pozmeňujúci návrh
(1) Ak príslušný vnútroštátny orgán
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zamýšľa podmieniť využívanie rádiového
frekvenčného spektra všeobecným
oprávnením alebo udeliť individuálne
práva na využívanie rádiového
frekvenčného spektra alebo zmeniť práva
a povinnosti týkajúce sa využívania
rádiového frekvenčného spektra v súlade
s článkom 14 smernice 2002/20/ES,
sprístupní návrh svojho opatrenia spolu
s odôvodnením súčasne Komisii
a príslušným orgánom ostatných členských
štátov pre rádiové frekvenčné spektrum,
a to po skončení prípadnej verejnej
konzultácie uvedenej v článku 6 smernice
2002/21/ES a v každom prípade len
v takom štádiu prípravy, ktoré umožní
poskytnúť Komisii a príslušným orgánom
ostatných členských štátov dostatočné
a stabilné informácie o všetkých
relevantných záležitostiach.

zamýšľa podmieniť využívanie rádiového
frekvenčného spektra všeobecným
oprávnením alebo udeliť individuálne
práva na využívanie rádiového
frekvenčného spektra alebo zmeniť práva
a povinnosti týkajúce sa využívania
rádiového frekvenčného spektra pre
bezdrôtové širokopásmové služby v súlade
s článkom 14 smernice 2002/20/ES,
sprístupní návrh svojho opatrenia spolu
s odôvodnením súčasne Komisii
a príslušným orgánom ostatných členských
štátov pre rádiové frekvenčné spektrum,
a to po skončení prípadnej verejnej
konzultácie uvedenej v článku 6
smernice 2002/21/ES a v každom prípade
len v takom štádiu prípravy, ktoré umožní
poskytnúť Komisii a príslušným orgánom
ostatných členských štátov dostatočné
a stabilné informácie o všetkých
relevantných záležitostiach.

Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 19
Text predložený Komisiou
[…]

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2
Text predložený Komisiou
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,
PE522.762v03-00
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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 článku 17 a prílohy I
bodov 2 a 3 v súlade s príslušnými
kritériami a parametrami, ktoré sa v nich
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ktoré sa v nich uvádzajú. Tieto
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s
postupom preskúmania uvedeným v článku
33 ods. 2.

uvádzajú. Tieto vykonávacie akty sa
prijmú v súlade s postupom preskúmania
uvedeným v článku 33 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 23 – nadpis
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Sloboda poskytovať a využívať prístup k
otvorenému internetu a primerané riadenie
prevádzky

Otvorený prístup na internet,
špecializované služby a primerané,
odôvodnené riadenie pohybu údajov

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1
Text predložený Komisiou
(1) 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
služby prístupu na internet.

Pozmeňujúci návrh
(1) Otvorený prístup na internet sa
komplexne zabezpečuje v súlade s
článkom 2 ods. 14 s cieľom umožniť
koncovým používateľom získať a šíriť
prostredníctvom otvorenej služby prístupu
na internet akékoľvek informácie a obsah
podľa vlastného výberu, prevádzkovať
aplikácie a využívať služby a koncové
zariadenia podľa vlastného výberu
prostredníctvom služby prístupu na
internet, a to bez ohľadu na zdroj alebo
cieľ týchto informácií, obsah, aplikácie
alebo služby.
Prevádzkovatelia prístupovej siete
podliehajú všeobecnej povinnosti
zasielania podľa zásady maximálneho
úsilia. Poskytovatelia služby prístupu na
internet nesmú obmedzovať koncových
používateľov v používaní akýchkoľvek
koncových zariadení na prístup
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k informáciám a obsahu a ich šírenie
prostredníctvom svojej služby prístupu na
internet, ani im v tomto používaní brániť.
Tým nie sú dotknuté práva členských
štátov poskytovať individuálne práva na
využívanie podľa článku 5 smernice
2002/20/ES.
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 a
s náležitým zohľadnením zásady
neutrality siete uzatvárajú zmluvy o
objeme a rýchlosti dát s poskytovateľmi
služieb prístupu na internet. Poskytovatelia
služieb prístupu na internet inzerujú
minimálny zaručený objem dát
a minimálnu zaručenú rýchlosť, ktoré
môžu poskytovať a nie maximálnu
rýchlosť.
Na základe dohôd o objeme dát
a rýchlostiach sa nesmú vybraný obsah,
služby alebo aplikácie odpočítavať do
objemu spotreby alebo pre ne môže platiť
výnimka z rýchlostného obmedzenia po
spotrebovaní dohodnutého objemu dát.

Odôvodnenie
Prístup k otvorenému a nediskriminujúcemu internetu treba vybudovať ako právo, a nie ako
slobodu a otvorený internet založený na zásade maximálneho úsilia s prístupom ku všetkým
službám, informáciám, obsahu a aplikáciám treba stanoviť ako pravidlo.

Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1
Text predložený Komisiou
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.
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Pozmeňujúci návrh
Poskytovatelia elektronických komunikácií
verejnosti alebo poskytovateľmi 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
298/404
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internetu, a ani nesmú ponúkať obsah,
aplikácie alebo služby funkčne totožné
s obsahom, aplikáciami alebo službami
otvoreného internetu.
Ak sa takéto dohody uzatvárajú s
poskytovateľom služieb prístupu na
internet, príslušný poskytovateľ v súlade
so zásadou neutrality siete zabezpečí, aby
sa neobmedzila výkonnosť, cenová
dostupnosť alebo kvalita otvoreného
prístupu na internet.

Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

Poskytovanie takýchto špecializovaných
služieb nesmie zhoršovať kvalitu služieb
prístupu na internet. Okrem toho nesmú
mať negatívny vplyv ani na všeobecne
uznávané technické štandardy a ich ďalší
rozvoj a nesmú ohrozovať všeobecnú
výkonnosť, cenovú dostupnosť alebo
kvalitu služieb otvoreného prístupu na
internet. Špecializované služby možno
ponúkať len ak je kapacita siete
dostatočná na poskytovanie týchto služieb
ako doplnku k prístupu k otvorenému
internetu.
Špecializované služby sú prípustné len
v prípade, že sú zjavne technicky
a fakticky potrebné, a to nad rámec
vlastného hospodárskeho záujmu, na
umožnenie poskytovania kriticky
dôležitých aplikácií v reálnom čase
vyžadujúcich osobitné ochranné prvky a
spĺňajúcich osobitné kvalitatívne
štandardy.
Využívanie komerčných ponúk koncovým
používateľom, ako aj poskytovateľmi
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obsahu alebo aplikácií s cieľom podpory
osobitných služieb by sa malo zakladať na
dobrovoľnosti a nediskriminácii.
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 46
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Prevádzkovatelia prístupu na sieť, ktorí
zároveň ponúkajú alebo predávajú
špecializované služby, podliehajú
rovnakej povinnosti v oblasti poskytovania
služieb ako v prípade služby prístupu k
otvorenému internetu podľa článku 2 ods.
14. Nesmú diskriminovať ostatných
poskytovateľov obsahu, ktorí sú závislí od
dopravných služieb prevádzkovateľa siete,
a sú povinní účtovať za dopravu
transparentné a primerané trhové sadzby.

Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Aby vnútroštátne orgány mohli toto reálne
zhoršenie posúdiť, poskytovatelia
elektronických komunikačných služieb
alebo poskytovatelia obsahu, aplikácií
a služieb dodajú vnútroštátnym orgánom
na požiadanie presné informácie
o kapacitách pridelených obom typom
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služieb.

Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
2a. Vertikálne integrovaní poskytovatelia
verejných elektronických komunikácií
nesmú diskriminovať prevádzku
generovanú poskytovateľmi obsahu,
služieb alebo aplikácií, ktorí poskytujú
obsah, služby alebo aplikácie konkurujúce
ich vlastným službám alebo službám,
ktoré poskytujú na základe exkluzívnych
dohôd.

Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Vykonávanie slobôd stanovených v
odsekoch 1 a 2 sa uľahčuje poskytovaním
úplných informácií v súlade s článkom 25
ods. 1, článkom 26 ods. 2 a článkom 27
ods. 1 a 2.

(4) Koncoví používatelia, poskytovatelia
obsahu, aplikácií a služieb vrátane
mediálnych a kultúrnych podnikov
a orgánov verejnej správy na všetkých
úrovniach, dostávajú úplné informácie
v súlade s článkom 20 ods. 2, článkom 21
ods. 3 a článkom 21a smernice
2002/22/ES, ako aj v súlade s článkom 25
ods. 1, článkom 26 ods. 2 a článkom 27
ods. 1 a 2 tohto nariadenia vrátane
informácií o uskutočnených primeraných
uplatňovaných opatreniach na riadenie
prevádzky, ktoré môžu mať negatívny
vplyv na prístup k informáciám, obsahu,
aplikáciám a službám podľa odsekov 1
a 2 a na ich spracovanie.
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Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5
Text predložený Komisiou
(5) 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 transparentné,
nediskriminačné, primerané
a nevyhnutné na:

Pozmeňujúci návrh
(5) Poskytovatelia služieb prístupu na
internet výslovne nesmú obmedzovať
pravidlá stanovené v odseku 1

– blokovaním, spomaľovaním,
znehodnocovaním alebo diskrimináciou,
pokiaľ ide o špecifický obsah, aplikácie
alebo služby alebo ich špecifické triedy,
– uprednostňovaním určitého obsahu,
určitých aplikácií, služieb alebo
koncových zariadení alebo ich
špecifických tried,
– osobitnými dojednaniami o cene s
koncovým používateľom, ktoré znížia
ekonomickú príťažlivosť prístupu k
určitému obsahu, aplikáciám, službám
alebo koncovým zariadeniam, alebo ich
špecifických tried,
a) vykonávanie právneho ustanovenia
alebo súdneho príkazu alebo
predchádzanie alebo zabránenie vážnym
zločinom,

Výnimkou sú prípady, keď sú nutné
odôvodnené a primerané opatrenia na
riadenie pohybu údajov
Opatrenia na riadenie pohybu údajov sa
považujú za odôvodnené a primerané, ak
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dokázateľne slúžia na
b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete,
služieb poskytovaných prostredníctvom
tejto siete a koncových zariadení
koncových používateľov,

– zachovanie integrity a bezpečnosti siete,
služieb poskytovaných prostredníctvom
tejto siete a koncových zariadení
koncových používateľov alebo

c) predchádzanie prenášaniu
nevyžiadaných komunikácií koncovým
používateľom, ktorí dali predchádzajúci
súhlas na takéto obmedzujúce opatrenia,
d) minimalizáciu účinkov dočasnej alebo
výnimočnej preťaženosti siete pod
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi
prevádzky sa zaobchádza rovnakým
spôsobom.

– minimalizáciu účinkov dokázanej
dočasnej a výnimočnej preťaženosti siete
a účinné riadenie pohybu obsahu
v prípade takejto akútnej preťaženosti
siete.
pod podmienkou, že s každým obsahom,
všetkými aplikáciami a službami sa
zaobchádza rovnako a na základe zásady
maximalizácie úsilia.

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

Nesmú sa uchovávať dlhšie ako je
bezpodmienečne nevyhnutné.

Opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky
údajov musia byť transparentné,
nediskriminačné, primerané a potrebné a
musia podliehať jasným, zrozumiteľným
a prístupným nápravným mechanizmom.

Pozmeňujúci návrh 51
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 článku; preto musia
byť všetky postupy overovania a analýzy
údajov v súlade s právnymi predpismi
o ochrane súkromia a údajov. V rámci
postupu sa smú preverovať len
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informácie v hlavičke balíkov údajov. Tzv.
kontrola balíka (packet inspection)
presahujúca takúto kontrolu sa
neuskutočňuje.

Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Komisia je splnomocnená v súlade s
článkom 32 prijímať delegované akty
týkajúce sa čo najpresnejšieho
vymedzenia technických kritérií
uvedených v článku 23 ods. 5 na určenie
existencie výnimočnej situácie. Pri
určovaní existencie výnimočnej situácie
sa uplatňujú najprísnejšie možné kritériá.

Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
5a. Ustanovenia článku 23 ods. 5a sa
nemajú vplyv na súdnu kontrolu a
podliehajú jasným, zrozumiteľným a
prístupným mechanizmom nápravy, aby
sa zabránilo privatizácii presadzovania
práva.

Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
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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 ustanovenia
z článku 23 ods. 1 a 2 a neustálu
dostupnosť služieb prístupu k otvorenému
internetu podľa článku 2 ods. 2 bodu 14
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 zaručujú, aby vplyv
špecializovaných služieb neobmedzoval
názorovú slobodu a slobodu informácií,
jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, slobodu
a rozmanitosť médií a inovácie. Národné
regulačné orgány takisto dôsledne
monitorujú a zaisťujú uplatňovanie
primeraných opatrení týkajúcich sa
riadenia prevádzky v súlade s článkom 23
ods. 5 a so zásadou neutrality siete,
s maximálnym zohľadňovaním
usmernení orgánu BEREC uvedených
v odseku 2 tohto článku a v článku 21 ods.
3a smernice 2002/22/ES. Primerané
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky
podliehajú pravidelnej revízii, aby
zodpovedali technologickému pokroku.
Národné regulačné orgány podávajú
každoročne správu Komisii a orgánu
BEREC o svojom sledovaní a zisteniach.

Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
1a. Poskytovatelia verejných
elektronických komunikácií sú povinní
dokumentovať akékoľvek výnimočné
situácie vznikajúce podľa článku 23 ods.
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5 a všetky príslušné prijaté jednotlivé
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky,
a ihneď o nich primerane informovať
národné regulačné orgány.

Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 b (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
1b. Národné regulačné orgány zavedú
jasné a zrozumiteľné mechanizmy
oznamovania a nápravy pre koncových
používateľov vystavených diskriminácii,
obmedzeniam, zásahom, blokovaniu alebo
spomaľovaniu on-line obsahu, služieb
alebo aplikácií.

Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom predchádzať všeobecnému
zhoršeniu kvality služieb prístupu na
internet alebo zaistiť pre koncových
používateľov možnosť prístupu k obsahu
alebo informáciám a ich šírenia alebo
prevádzkovania aplikácií a služieb podľa
vlastného výberu národné regulačné
orgány majú právomoc ukladať minimálne
požiadavky na kvalitu služieb pre
poskytovateľov elektronických
komunikácií verejnosti.

S cieľom predchádzať zhoršeniu kvality
služieb prístupu na internet alebo zaistiť
pre koncových používateľov možnosť
prístupu k obsahu alebo informáciám a ich
šírenia alebo prevádzkovania aplikácií a
služieb podľa vlastného výberu národné
regulačné orgány majú právomoc ukladať
minimálne požiadavky na kvalitu služieb
a iné regulačné opatrenia poskytovateľom
elektronických komunikácií verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Národné regulačné orgány poskytnú
Komisii v dostatočnom predstihu pred
uložením akýchkoľvek takýchto
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah,
predpokladané požiadavky a navrhovaný
spôsob zásahu. Rovnako poskytnú tieto
informácie aj orgánu BEREC. Komisia
môže po preskúmaní týchto informácií
vyjadriť pripomienky alebo odporúčania,
najmä s cieľom zabezpečiť, aby plánované
požiadavky nemali nepriaznivý vplyv na
fungovanie vnútorného trhu. Navrhované
požiadavky sa neprijmú počas obdobia
dvoch mesiacov od doručenia úplných
informácií Komisii, pokiaľ sa Komisia a
národný regulačný orgán nedohodnú
inak, alebo Komisia neinformuje národný
regulačný orgán o skrátenom období
preskúmania alebo Komisia nevznesie
pripomienky a nevydá odporúčania.
Národné regulačné orgány v čo najväčšej
miere zohľadňujú pripomienky alebo
odporúčania Komisie a o prijatých
požiadavkách informujú Komisiu a orgán
BEREC.

Národné regulačné orgány poskytnú
Komisii v dostatočnom predstihu pred
uložením akýchkoľvek takýchto
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah,
predpokladané požiadavky a navrhovaný
spôsob zásahu. Rovnako poskytnú tieto
informácie aj orgánu BEREC. Komisia
môže po preskúmaní týchto informácií
vyjadriť pripomienky alebo odporúčania,
najmä s cieľom zabezpečiť, aby plánované
požiadavky nemali nepriaznivý vplyv na
fungovanie vnútorného trhu. Národné
regulačné orgány v čo najväčšej miere
zohľadňujú pripomienky alebo
odporúčania Komisie a o prijatých
požiadavkách informujú Komisiu a orgán
BEREC. Orgán BEREC určuje a rozvíja
všeobecné usmernenia k uplatňovaniu
primeraného riadenia prevádzky v úzkej
spolupráci s Komisiou a všetkými
zainteresovanými stranami na základe
článku 23 a tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
2a. Národné regulačné orgány zavedú
primerané postupy riešenia sťažností,
ktoré sa týkajú záležitostí v oblasti
výkonnosti služby prístupu na internet pre
koncových používateľov a poskytovateľov
obsahu, aplikácií a služieb.
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Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

d) kvality ich služieb,

Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno e – bod i
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

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

(i) skutočne dostupná rýchlosť na
sťahovanie a nahrávanie dát v členskom
štáte bydliska koncového používateľa
vrátane minimálnej zaručenej rýchlosti na
sťahovanie a nahrávanie v čase najväčšej
špičky a nástroje, ktoré sú konečným
používateľom neustále k dispozícii
všeobecne uznávaným spôsobom na to,
aby mohli počas doby trvania zmluvy sami
monitorovať v reálnom čase dostupné
rýchlosti na sťahovanie a nahrávanie dát;

Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno e – bod iv
Text predložený Komisiou
(iv) informácie o akýchkoľvek 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,
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Pozmeňujúci návrh
(iv) informácie o akýchkoľvek 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, ako aj
všetky opatrenia podľa článku 23
odseku 5; uviesť treba aj nástroje, ktoré
majú koncoví používatelia kedykoľvek k
308/404
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dispozícii a ktorými môžu všeobecne
uznaným a pochopiteľným spôsobom
posúdiť postupy na meranie a kontrolu
pohybu údajov podľa článku 23 ods. 5;

Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4
Text predložený Komisiou
(4) Na žiadosť príslušných verejných
orgánov poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti šíria informácie
verejného záujmu pre koncových
používateľov bezplatne, keď je to vhodné,
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:

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

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 64
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(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,

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

Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Právomoc prijímať delegované akty
uvedené v článkoch 17 ods. 2 a 19 ods. 5
sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia].

(2) Právomoc prijímať delegované akty
uvedené v článkoch 17 ods. 2, 19 ods. 5
a 23 ods. 5 sa Komisii udeľuje na neurčité
obdobie od [dátum nadobudnutia účinnosti
tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3
Text predložený Komisiou
(3) Delegovanie právomoci uvedené v
článkoch 17 ods. 2 a 19 ods. 5 môže
Európsky parlament alebo Rada
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o
odvolaní sa ukončuje delegovanie
právomocí, ktoré sa v ňom špecifikuje.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po jeho uverejnení v
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom
určený. Nie je ním dotknutá platnosť
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli
PE522.762v03-00
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Pozmeňujúci návrh
(3) Delegovanie právomoci uvedené v
článkoch 17 ods. 2, 19 ods. 5 a 23 ods. 5
môže Európsky parlament alebo Rada
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o
odvolaní sa ukončuje delegovanie
právomocí, ktoré sa v ňom špecifikuje.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po jeho uverejnení v
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom
určený. Nie je ním dotknutá platnosť
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli
310/404
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účinnosť.

účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 5
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Delegované akty uvedené v článku 17
ods. 2 a článku 19 ods. 5 nadobúdajú
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo
Rada nevzniesli voči nim námietku v
lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia
uvedených aktov Európskemu parlamentu
a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej
lehoty Európsky parlament a Rada
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí
nevzniesť námietku. Na podnet
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto
lehota predĺži o dva mesiace.

(5) Delegované akty uvedené v článku 17
ods. 2, článku 19 ods. 5 a článku 23 ods. 5
nadobúdajú účinnosť, len ak Európsky
parlament alebo Rada nevzniesli voči nim
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa
oznámenia uvedených aktov Európskemu
parlamentu a Rade, alebo ak pred
uplynutím uvedenej lehoty Európsky
parlament a Rada informovali Komisiu o
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady
sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Príloha II
Text predložený Komisiou
PRÍLOHA II

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

MINIMÁLNE PARAMETRE PRE
EURÓPSKE PRODUKTY
PREPOJITEĽNOSTI SO ZKS
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
RR\1023959SK.doc
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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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22.1.2014
STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce
sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného
kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marielle Gallo

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
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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:
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
Text predložený Komisiou
(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.
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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

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
Text predložený Komisiou
(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.
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Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
Text predložený Komisiou
(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.

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
Text predložený Komisiou
(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
RR\1023959SK.doc
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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.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Medzi domovským a ktorýmkoľvek
hostiteľským členským štátom európskych
poskytovateľov elektronických
komunikácií by malo dôjsť k rozdeleniu
regulačných a dozorných právomocí
s cieľom znížiť prekážky vstupu na trh
a zároveň zabezpečiť riadne
presadzovanie dodržiavania príslušných
podmienok pri poskytovaní elektronických
komunikačných služieb a sietí týmito
poskytovateľmi. Preto, hoci každý
národný regulačný orgán by mal
dohliadať na dodržiavanie podmienok,
ktoré sa uplatňujú na jeho území v súlade
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.
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Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
Text predložený Komisiou
(17) Rádiové frekvenčné spektrum je
verejným statkom a základným zdrojom
pre vnútorný trh s mobilnými,
bezdrôtovými širokopásmovými
a satelitnými komunikáciami v Únii.
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových
komunikácií prispieva k realizácii
Digitálnej agendy pre Európu a najmä
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup
k širokopásmovému pripojeniu
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu
maximálnou možnou rýchlosťou
a kapacitou širokopásmového pripojenia.
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými
svetovými regiónmi, teda Severnou
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie,
pokiaľ ide o zavádzanie a rozšírenie
najnovšej generácie bezdrôtových
širokopásmových technológií, ktoré sú
nevyhnutné na dosiahnutie týchto
politických cieľov. Viac ako polovica
členských štátov požiadala o výnimku
alebo v termíne stanovenom v rozhodnutí
Európskeho parlamentu a 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
RR\1023959SK.doc
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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
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

(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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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.

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
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. Zásadne rovnaké
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
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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
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
PE522.762v03-00
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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
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.

(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
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
(51) Národné regulačné orgány zohrávajú
RR\1023959SK.doc

Pozmeňujúci návrh
(51) Národné regulačné orgány zohrávajú
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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
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.
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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
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.
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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
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,

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
Text predložený Komisiou
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,
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Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno a
Text predložený Komisiou
(a) jednotné oprávnenie EÚ pre
európskych poskytovateľov
elektronických komunikácií,

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b
Text predložený Komisiou
(b) hlbšiu konvergenciu regulačných
podmienok v súvislosti s nutnosťou
a primeranosťou nápravných opatrení,
ktoré ukladajú národné regulačné orgány
európskym poskytovateľom
elektronických komunikácií,

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

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,
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Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 4
Text predložený Komisiou
(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,

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 5
Text predložený Komisiou
(5) „domovský členský štát“ je členský
štát, v ktorom európsky poskytovateľ
elektronických komunikácií má svoje
hlavné miesto podnikania,

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 6
Text predložený Komisiou
(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,
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Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 7
Text predložený Komisiou
(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,

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 12
Text predložený Komisiou
(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,

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 14
Text predložený Komisiou
(14) „služba prístupu k internetu“ je
PE522.762v03-00
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Pozmeňujúci návrh
(14) „služba prístupu k internetu“ je
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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,

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
sú medzi koncovými bodmi kontrolované,
alebo ktorá poskytuje možnosť odosielať
údaje určitému počtu účastníkov alebo
koncových bodov alebo ich od nich
prijímať, a s ktorou sa neobchoduje ani sa
vo veľkej miere nepoužíva ako náhrada za
službu prístupu k internetu;

(15) „špecializovaná služba“ je
elektronická komunikačná služba alebo
každá iná služba, ktorá sa poskytuje
s použitím internetového protokolu
a prevádzkuje v rámci uzavretých
elektronických komunikačných sietí
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).
RR\1023959SK.doc
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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
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
PE522.762v03-00

SK

330/404

RR\1023959SK.doc

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
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.
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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
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
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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
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
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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.

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 5
Text predložený Komisiou
Článok 5 – Dodržiavanie jednotného
oprávnenia EÚ

Pozmeňujúci návrh
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
poskytovatelia elektronických
komunikácií dodržiavajú pravidlá
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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
Článok 6 – Pozastavenie platnosti
a odobratie práv európskych
poskytovateľov elektronických
komunikácií na poskytovanie
elektronických komunikácií

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

1. Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia
týkajúce sa pozastavenia platnosti alebo
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
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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.
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
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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.

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 7
Text predložený Komisiou
Článok 7 – Koordinácia vynucujúcich
opatrení

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

Pozmeňujúci návrh
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
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
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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,
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.
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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
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.
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Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1
Text predložený Komisiou
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.

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

S cieľom umožniť poskytovanie
špecializovaných služieb koncovým
používateľom, poskytovatelia obsahu,
aplikácií a služieb a poskytovatelia
elektronických komunikácií verejnosti
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody
s cieľom prenášať súvisiace objemy dát
alebo zabezpečovať prevádzku 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
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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
d) minimalizáciu účinkov dočasnej alebo
výnimočnej preťaženosti siete pod
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi
prevádzky sa zaobchádza rovnakým
spôsobom.

Pozmeňujúci návrh
d) predchádzanie alebo minimalizáciu
účinkov dočasnej alebo výnimočnej
preťaženosti siete pod podmienkou, že
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
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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.

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.
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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
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,
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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
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
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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
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
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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,
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
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(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
Článok 26 – Informačné požiadavky
týkajúce sa zmlúv

Pozmeňujúci návrh
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
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,
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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,
(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
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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
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
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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.
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
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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
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
PE522.762v03-00

SK

352/404

RR\1023959SK.doc

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.

Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 28
Text predložený Komisiou
Článok 28 – Ukončenie zmluvy

Pozmeňujúci návrh
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.
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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
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
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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
zmene poskytovateľa služby, ani
neodrádzajú od rozhodnutia zmeniť
poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 29
Text predložený Komisiou
Článok 29 – Ponuky vo forme balíkov

Pozmeňujúci návrh
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
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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
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
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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
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 emailovú 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
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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
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:
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(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
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

RR\1023959SK.doc

359/404

PE522.762v03-00

SK

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
služieb,

(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,

- 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

PE522.762v03-00

SK

360/404

RR\1023959SK.doc

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
majú uverejňovať.

„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
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,
RR\1023959SK.doc
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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.

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

Pozmeňujúci návrh
(2) Články 22 a 30 sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 37
Text predložený Komisiou
Článok 37 – Zmeny nariadenia (ES) č.
531/2012

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Nariadenie (EÚ) č. 531/2012 sa mení
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
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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 dvojči 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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 %
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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:
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(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
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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13.2.2014
STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A
VNÚTORNÉ VECI
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce
sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného
kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Salvador Sedó i Alabart

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
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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
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.
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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
internet a aby nedochádzalo k fragmentácii
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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.

Pozmeňujúci návrh
Odôvodnenie 80 a (nové)

v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

9Návrh nariadenia

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
RR\1023959SK.doc
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Článok 2 – odsek 2 – bod 12
Text predložený Komisiou
(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,

Pozmeňujúci návrh
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
(15) „špecializovaná služba“ je
elektronická komunikačná služba alebo
akákoľvek iná služba, ktorá zabezpečuje
schopnosť prístupu k špecifickému
PE522.762v03-00

SK

Pozmeňujúci návrh
15. „špecializovaná služba“ je elektronická
komunikačná služba, ktorá sa prevádzkuje
v rámci uzavretých sietí elektronickej
komunikácie využívajúcich internetový
388/404
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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
(f) dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa
ochrany súkromia, osobných údajov,
bezpečnosti a integrity sietí a
transparentnosti v súlade s právnymi
predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
Text predložený Komisiou
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
PE522.762v03-00

SK

Pozmeňujúci návrh
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
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.

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 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
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
RR\1023959SK.doc

Pozmeňujúci návrh
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
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.

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

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

Pozmeňujúci návrh
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)

PE522.762v03-00

SK

396/404

RR\1023959SK.doc

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
účinok na práva koncových používateľov
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na súkromie a ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4
Text predložený Komisiou
4. Poskytovatelia elektronických
komunikácií verejnosti ponúkajú
koncovým používateľom bezplatnú
možnosť dostávať podrobne rozpísané
faktúry.

Pozmeňujúci návrh
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
koncového zariadenia alebo služby v
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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,
ako je ustanovené v tomto odseku, alebo
do 30. júna 2022. Maximálny priemerný

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, ako je
ustanovené v tomto odseku, alebo do 30.
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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.

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://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:SK: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
MINIMÁLNE PARAMETRE PRE
EURÓPSKE PRODUKTY
PREPOJITEĽNOSTI SO ZKS

Pozmeňujúci návrh
vypúšťa sa

Prvky siete a súvisiace informácie
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– 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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