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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únie prostredníctvom smernice o audiovizuálnych mediálnych službách vyslovila 
jasné posolstvo zamerané na zabezpečenie optimálnych podmienok konkurenčnosti a právnej 
istoty pre európske odvetvie informačných a komunikačných technológií a mediálne odvetvia 
a služby, ako aj na zachovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Súčasnú revíziu 
telekomunikačného balíka treba chápať a upravovať v rovnakom duchu a s rovnakými 
politickými zámermi. Treba nájsť najlepšiu vyváženosť medzi potrebami všetkých súčasných 
a budúcich používateľov elektronických sietí, ich oprávnenými obchodnými záujmami 
a obavami verejnej politiky všeobecného záujmu, ako aj právami a záujmami spotrebiteľov.

Rádiové frekvencie sú vzácnym zdrojom, ktorý má významnú verejnú a trhovú hodnotu, ale 
zároveň sú veľmi dôležité na plnenie niektorých cieľov verejnej politiky všeobecného záujmu 
Čiže túto paletu treba riadiť nielen účinne a efektívne, ale zároveň treba venovať pozornosť aj 
verejným záujmom z hospodárskej, sociálnej či kultúrnej perspektívy. V tejto súvislosti treba 
zaviesť určité obmedzenia do zásady neutrality služieb, a do jej vplyvu na prenos 
individuálnych práv na využívanie rádiových frekvencií. Zároveň sa musí zachovať úloha 
členských štátov pri rozhodnutiach verejnej politiky.

Nemožno podceňovať význam ochrany poskytovateľov elektronických komunikačných 
služieba najmä poskytovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb. Toto si vyžaduje 
niektoré malé zmeny v texte, aby sa európske spektrálne nariadenie zaradilo do správneho 
kontextu s ostatnými medzinárodne záväznými rozhodnutiami a nástrojmi, ktoré nemožno 
ignorovať.

Nakoniec sa predložil návrh na zdôraznenie nenahraditeľnej úlohy národných regulačných 
orgánov pri ochrane a propagovaní zákonného obsahu v elektronických komunikačných 
sieťach a službách.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Na základe smernice 2007/65/ES 
z 11. decembra 2007, takzvanej smernice 
o audiovizuálnych mediálnych službách, 
sa uskutočnila revízia, ktorej zámerom 
bolo zabezpečenie optimálnych 



PE404.775v01-00 4/19 PA\718636SK.doc

SK

podmienok konkurenčnosti a právnej 
istoty pre odvetvia informačných 
technológií a mediálne odvetvia a služby 
v EÚ, ako aj zachovanie kultúrnej 
a jazykovej rozmanitosti, a v tomto 
kontexte vytvorenie spravodlivého 
a vyváženého rámca pre elektronické 
komunikačné siete a služby tvorí základný 
pilier celého európskeho audiovizuálneho 
odvetvia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Komisia by pri prijímaní rozhodnutí 
na základe tejto smernice za využitia 
účinných konzultácií zabezpečujúcich 
transparentnosť a proporcionalitu mala 
brať do úvahy názory národných 
regulačných orgánov, predstaviteľov 
priemyslu a poskytovateľov 
audiovizuálnych mediálnych služieb. 
Komisia by mala vydať podrobné 
konzultačné dokumenty vysvetľujúce 
rozličné posudzované postupy a 
zainteresované strany by mali mať 
dostatok času na odpoveď. Komisia by 
konzultáciách a po posúdení odpovedí 
mala predložiť stanovisko s dôvodmi 
výsledného rozhodnutia vrátane opisu 
toho, ako sa zohľadnili názory tých strán, 
ktoré poskytli svoje odpovede.

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby sa v rozhodnutiach na úrovni Spoločenstva zohľadňovali názory 
národných regulačných orgánov, predstaviteľov priemyslu a poskytovateľov audiovizuálnych 
mediálnych služieb, pričom tieto rozhodnutia musia byť transparentné a proporčné 
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k výsledku, ktorý sa má dosiahnuť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Rádiové frekvencie by sa mali 
považovať za vzácny verejný zdroj, ktorý 
má dôležitú hodnotu pre verejnosť i trhovú 
hodnotu. Je preto vo verejnom záujme, 
aby sa toto spektrum spravovalo z 
ekonomického, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska čo 
najefektívnejšie a najúčinnejšie a aby sa
prekážky pre jeho efektívne využívanie 
postupne odstraňovali.  

(16) Rádiové frekvencie by sa mali 
považovať za vzácny verejný zdroj, ktorý 
má dôležitú verejnú a trhovú hodnotu a je 
veľmi dôležitý na plnenie niektorých 
cieľov verejnej politiky všeobecného 
záujmu. Spektrum by sa preto malo riadiť 
z ekonomického, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska čo 
najefektívnejšie a najúčinnejšie 
s prihliadaním na verejný záujem a 
prekážky pre jeho efektívne využívanie by 
sa mali postupne odstraňovať 

Or. en

Odôvodnenie
Spektrum je skutočne verejným zdrojom a nikto ho nemôže považovať za súkromný majetok. 
Jeho výkonnosť by sa však nemala a nemôže obmedzovať na jednoduché trhové kritériá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Správa rádiových frekvencií by sa 
mala vykonávať tak, aby sa predišlo 
škodlivému rušeniu. Základný pojem 
škodlivé rušenie by sa mal preto správne 
definovať, aby sa zabezpečilo, že regulačné 
zasahovanie sa obmedzí na rozsah 
nevyhnutný na predchádzanie takémuto 
rušeniu. 

(17) Rádiové frekvencie by sa mali 
spravovať tak, aby sa predišlo škodlivému 
rušeniu. Základný pojem škodlivé rušenie 
by sa mal preto správne definovať
s prihliadnutím na existujúce 
medzinárodne dohodnuté frekvenčné 
plány, aby sa zabezpečilo, že regulačné 
zasahovanie sa obmedzí na rozsah 
nevyhnutný na predchádzanie takémuto 
rušeniu.
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Or. en

Odôvodnenie

Problémy rušenia sú jeden z hlavných dôvodov existencie národných a medzinárodných 
frekvenčných plánov. Frekvencie siahajú za hranice EÚ, a preto treba dodržiavať 
medzinárodné záväzné dohody na zabraňovanie rušeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Užívatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať, s výhradou prechodných opatrení 
na riešenie situácií spojených prechodom
od starších systémov k novším. Výnimky 
zo zásady neutrality služieb, ktoré 
vyžadujú, aby poskytovanie konkrétnej 
služby spĺňalo jasne vymedzené ciele
všeobecného záujmu, ako je bezpečnosť 
života potreba podporovať sociálnu, 
regionálnu a územnú súdržnosť či 
zabránenie neúčinnému využívaniu 
spektra, by malo byť možné udeľovať len 
v nevyhnutných prípadoch a v primeranom 
počte. Tieto ciele by mali zahŕňať aj 
podporu kultúrnej a jazykovej 
rôznorodosti a plurality médií, ako je to 
vymedzené vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva. Až na nevyhnutné prípady, 
ako je ochrana bezpečnosti života, by 
výnimky nemali viesť k výlučnému 
využívaniu určitých služieb, ale mali by 
skôr určovať poradie dôležitosti, aby v tom 
istom pásme mohli spoločne fungovať 
pokiaľ je to možné i ďalšie služby alebo 
technológie. Aby si držiteľ povolenia 
mohol slobodne vybrať ten najúčinnejší 
prostriedok na prenos obsahu služieb 
poskytovaných prostredníctvom rádiových 
frekvencií, nemalo by povolenie na 

(22) Používatelia frekvenčného spektra by 
tiež mali mať možnosť slobodne si vybrať 
služby, ktoré chcú prostredníctvom spektra 
ponúkať v závislosti od prechodných 
opatrení na riešenie situácií spojených s 
prechodom od starších systémov k novším. 
Na druhej strane, využívanie spektra sa 
môže výslovne určiť na poskytovanie 
konkrétnej služby alebo pomocou 
osobitnej technológie na plnenie jasne 
vymedzených cieľov všeobecného záujmu, 
ako je bezpečnosť života, potreba
podporovať sociálnu, regionálnu a územnú 
súdržnosť či predchádzanie neúčinnému 
využívaniu spektra, by sa mala povoľovať 
len v nevyhnutných prípadoch a v 
primeranom rozsahu. Tieto ciele zahrnujú
aj podporu cieľov kultúrnej a a mediálnej 
politiky, ako sú kultúrna a jazyková 
rôznorodosť a pluralita médií, ako je to 
vymedzené vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva. Až na nevyhnutné prípady, 
ako je ochrana bezpečnosti života, by 
výnimky nemali viesť k výlučnému 
využívaniu určitých služieb, ale mali by 
skôr určovať poradie dôležitosti, aby v tom 
istom pásme mohli spoločne fungovať 
podľa možnosti aj ďalšie služby alebo 
technológie. Aby si držiteľ povolenia 
mohol slobodne vybrať ten najúčinnejší 
prostriedok na prenos obsahu služieb 
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používanie rádiových frekvencií tento 
obsah regulovať.

poskytovaných prostredníctvom rádiových 
frekvencií, nemalo by povolenie na 
používanie rádiových frekvencií tento 
obsah regulovať.

Or. en

Odôvodnenie

Otázka, či možno spektrum prideľovať spôsobom neutrálnym v oblasti služieb, by mala 
závisieť od primeranej vyrovnávacej skúšky medzi verejným záujmom a komerčnou hodnotou. 
V praxi sa Komisia pridŕža tohto prístupu, napr. vo svojom oznámení o digitálnej dividende, 
kde navrhuje prideľovanie niektorých služieb do konkrétnych frekvenčných (pod)pásem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Je v kompetencii členských štátov 
vymedziť v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi rozsah 
a povahu akýchkoľvek výnimiek týkajúcich 
sa podpory kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti a plurality médií.

(23) Členské štáty zodpovedajú v súlade so 
svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi 
za vymedzenie rozsahu a povahy všetkých
výnimiek týkajúcich sa podpory cieľov 
kultúrnej a mediálnej politiky, ako sú 
kultúrna a jazyková rozmanitosť a 
pluralita médií.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie 6 rámcovej smernice 2002/21/ES v podstate uznáva, že „audiovizuálna politika 
a regulácia obsahu sa realizujú v súlade s cieľmi vo všeobecnom záujme ako je sloboda 
prejavu, pluralita médií, nestrannosť, kultúrna a jazyková rozmanitosť, sociálne dopady, 
ochrana spotrebiteľa a ochrana menšín“. Samotný odkaz na ochranu kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti a plurality médií je veľmi úzky, pretože sa nevzťahuje na všetky ciele 
všeobecného záujmu, ktorým sa venujú audiovizuálne mediálne politiky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(49) Zavedenie požiadaviek na neutralitu 
služieb a neutralitu technológií v 
rozhodnutiach o udelení a priradení spolu 
so zvýšenou možnosťou prenášať práva 
medzi podnikmi by malo viesť k väčšej 
slobode a väčšiemu počtu spôsobov
poskytovania elektronických 
komunikačných služieb, ako aj obsahu a 
služieb audiovizuálnych médií verejnosti, 
čím sa uľahčí aj dosiahnutie cieľov 
všeobecného záujmu. Preto by určité
povinnosti všeobecného záujmu uložené 
vysielateľom a týkajúce sa poskytovania 
služieb audiovizuálnych médií mali byť v 
čoraz väčšej miere plnené bez potreby 
udeľovať individuálne práva na 
využívanie frekvenčného spektra. Použitie
osobitných kritérií na prideľovanie 
spektra vysielateľom by bolo oprávnené 
len vtedy, keď je to dôležité pre splnenie 
osobitného cieľa všeobecného záujmu 
stanoveného vo vnútroštátnom práve.
Postupy spojené s úsilím o dosiahnutie 
cieľov všeobecného záujmu by mali byť za 
všetkých okolností transparentné, 
objektívne, primerané a nediskriminačné.

(49) Zavedenie požiadaviek na neutralitu 
služieb a neutralitu technológií v 
rozhodnutiach o udelení a priradení spolu 
s väčšími možnosťami prenášať práva 
medzi podnikmi by malo viesť k väčšej 
slobode a k väčšiemu výberu prostriedkov 
na poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb a audiovizuálnych 
mediálnych služieb verejnosti, čím sa 
uľahčí aj plnenie cieľov všeobecného 
záujmu. Určité povinnosti všeobecného 
záujmu uložené vysielateľom a týkajúce sa 
poskytovania audiovizuálnych mediálnych 
služieb však môžu vyžadovať využívanie
osobitných kritérií pri prideľovaní spektra, 
keď sa to považuje za dôležité na splnenie 
konkrétneho cieľa všeobecného záujmu 
stanoveného vo vnútroštátnom práve.
Postupy spojené s úsilím o dosiahnutie 
cieľov všeobecného záujmu by mali byť za 
všetkých okolností transparentné, 
objektívne, primerané a nediskriminačné.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie 49 nezodpovedá odôvodneniu 32 ani článku 5 ods. 2 autorizačnej smernice. 
Treba rozoznať potrebu zohľadňovania cieľov kultúrnej a mediálnej politiky, ako stanovujú 
vnútroštátne právne predpisy. Pôvodné znenie je tiež reštriktívnejšie ako článok 2 ods. 2 
autorizačnej smernice, čo sa týka zaručovania individuálnych práv na využívanie vysielacích 
služieb.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Aby sa zabezpečilo zaobchádzanie na 
základe rovnosti, nemal by byť žiadny 
užívateľ spektra zbavený povinnosti platiť 
bežné poplatky za používanie spektra.

(50) Každá úplná alebo čiastočná výnimka 
z povinnosti platiť poplatky určené na 
využívanie spektra musí byť objektívna a 
transparentná a založená na existencii 
iných povinností všeobecného záujmu 
stanovených vo vnútroštátnom práve.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty si musia stále mať možnosť na zachovávanie a zavádzanie systémov, v rámci 
ktorých sa povinnosť platiť poplatky za využívanie nahrádza povinnosťou plniť konkrétne 
ciele všeobecného záujmu. Tieto systémy sú bežné v súvislosti s pozemnými vysielacími 
frekvenciami, kde slúžia cieľom plurality médií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(59) Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie 
rámcovej smernice, prístupovej smernice a 
smernice o povolení by sa mali prijímať v 
súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 
28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu.

(59) Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie 
rámcovej smernice, prístupovej smernice a 
smernice o povolení by sa mali prijímať v 
súlade s Rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 
28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu. Tieto 
vykonávacie opatrenia by nemali 
zasahovať do cieľov kultúrnej 
a mediálnej politiky, ako ich vymedzili 
členské štáty v súlade s týmito 
smernicami.

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhovaná záruka je veľmi dôležitá vzhľadom na rozšírené vykonávacie právomoci 
prenesené na Európsku komisiu, najmä tie, ktoré sú uvedené v článkoch 9c a 19 rámcovej 
smernice, v článku 6 prístupovej smernice a článku 6a povoľovacej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 60a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60a) Pri vykonávaní činnosti na základe 
tejto smernice sa prihliada na prácu 
medzinárodných a regionálnych 
organizácií súvisiacu s riadením 
rádiového spektra, napr. Medzinárodnej 
telekomunikačnej únie (ITU) a Európskej 
konferencie poštových a 
telekomunikačných administratív (CEPT), 
aby sa zabezpečilo účinné riadenie 
a harmonizácia využívania spektra v 
rámci Spoločenstva. Členské štáty 
a Komisia potvrdzujú obsah 
medzinárodných dohôd uzatváraných 
členskými štátmi podľa rádiových 
predpisov ITU pri vykonávaní tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Európa nie je ostrov. Nemožno ignorovať dôležitosť ITU pri vypracúvaní medzinárodne 
záväzných predpisov na účinné používanie spektra a obežnej dráhy založeného na účinnom, 
racionálnom a nákladovo efektívnom využívaní. Osobitnú pozornosť treba venovať záväznej 
povahe predpisov ITU (pre členské štáty ITU z radov EÚ a mimo nej) a zlučiteľnosti smernice 
s nimi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno e
Smernica 2002/21/ES
Článok 2 – písmeno s
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(s) „škodlivé rušenie“ znamená rušenie, 
ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej 
služby alebo iných bezpečnostných služieb, 
alebo ktoré inak vážne zhoršuje, 
znemožňuje alebo opakovane prerušuje 
rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú v 
súlade s platnými predpismi Spoločenstva 
alebo s vnútroštátnymi predpismi.

s) „škodlivé rušenie“ znamená rušenie, 
ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej 
služby alebo iných bezpečnostných služieb, 
alebo ktoré inak vážne zhoršuje, 
znemožňuje alebo opakovane prerušuje 
rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú v 
súlade s platnými predpismi Spoločenstva 
alebo s vnútroštátnymi predpismi
a v súlade s medzinárodne dohodnutými 
frekvenčnými plánmi..

Or. en

Odôvodnenie

Z hľadiska závažnosti problémov rušenia medzi vysielacími a dvojsmernými (príjem 
a vysielanie) službami je veľmi dôležité, aby digitálne vysielacie služby boli chránení pred 
škodlivým rušením, v súlade s medzinárodne dohodnutými frekvenčnými plánmi najmä 
v súlade so ženevským plánom ITU (GE-O6). Podľa toho by sa mala upraviť definícia 
škodlivého rušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno e
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 4 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) uplatňujú zásadu, že koncoví užívatelia 
by mali mať možnosť získať prístup k 
akémukoľvek zákonnému obsahu a šíriť 
ho a používať ľubovoľné zákonné 
aplikácie a/alebo služby podľa svojho 
výberu.

g) uplatňujú zásadu, že koncoví užívatelia 
by mali mať možnosť získať prístup k 
akémukoľvek zákonnému obsahu a 
používať ľubovoľné zákonné aplikácie 
a/alebo služby podľa svojho výberu.

Or. en

Odôvodnenie

Zmienka o šírení je tak mätúca, že by sa mohla interpretovať ako keby ustanovenie smernice 
vytváralo nové právo pre používateľov na verejné šírenie zákonného obsahu, právo, ktoré



PE404.775v01-00 12/19 PA\718636SK.doc

SK

podľa zákona o duševnom vlastníctva patrí výlučne medzi práva vlastníka či tretej strany, 
ktorej vlastník vydal povolenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno ea (nové)
Smernica 2002/21/ES
Článok 8 – odsek 4 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ga) zabezpečia spoluprácu podnikov 
poskytujúcich elektronické komunikačné 
siete a služby pri ochrane a propagovaní 
zákonného obsahu v elektronických 
komunikačných sieťach a službách.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana a propagácia zákonného obsahu v elektronických komunikačných sieťach a službách 
sa musí zapracovať ako úloha národných regulačných orgánov v záujme občanov Európskej 
únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) dodržiavať obmedzenia v súlade s ďalej 
uvedeným odsekom 4.

d) dodržiavať všetky obmedzenia pri 
poskytovaní služieb v súlade s ďalej 
uvedeným odsekom 4.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh v článku 9 ods. 3 písm d) je potrebný na vysvetlenie významu 
formulácie, ktorá je inak ťažko zrozumiteľná. Členské štáty musia v súlade s ich 
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zodpovednosťou za kultúrne a mediálne politiky mať na tento účel právomoci na uvoľňovanie 
dostatočného spektra pre vysielacie služby a na obmedzenie zásad neutrality služieb a 
technologickej neutrality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2002/21/ES
Článok 9– odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pokiaľ v druhom pododseku alebo v 
opatreniach prijatých podľa článku 9c nie 
je stanovené inak, členské štáty zabezpečia, 
aby sa všetky druhy elektronických 
komunikačných služieb mohli poskytovať 
v rádiových frekvenčných pásmach 
otvorených pre elektronické komunikácie. 
Členské štáty však môžu na poskytované 
typy elektronických komunikačných 
služieb uvaliť primerané a nediskriminačné 
obmedzenia. Obmedzenia, ktorými sa 
požaduje, aby sa služba poskytovala v 
konkrétnom pásme, musia byť odôvodnené 
plnením cieľa všeobecného záujmu v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, 
ako je bezpečnosť života, podpora 
sociálnej, regionálnej alebo územnej 
súdržnosti, zabránenie neúčinnému 
využívaniu rádiových frekvencií alebo 
podpora kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti a plurality médií, stanovená 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 
Obmedzenie, ktorým sa zakazuje 
poskytovať akúkoľvek inú službu v 
konkrétnom pásme, sa môže zaviesť len v 
prípadoch odôvodnených potrebou ochrany 
služieb zaisťujúcich bezpečnosť ľudských 
životov.  

4. Ak v druhom pododseku alebo v 
opatreniach prijatých podľa článku 9c nie 
je stanovené inak, členské štáty 
zabezpečujú, aby sa všetky druhy 
elektronických komunikačných služieb 
mohli poskytovať v rádiových 
frekvenčných pásmach otvorených pre 
elektronické komunikácie. Členské štáty 
však môžu na poskytované typy 
elektronických komunikačných služieb 
zavádzať primerané a nediskriminačné 
obmedzenia. Obmedzenia, ktorými sa 
požaduje, aby sa služba poskytovala v 
konkrétnom pásme, musia byť odôvodnené 
plnením cieľa všeobecného záujmu v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, 
ako je bezpečnosť života, podpora 
sociálnej, regionálnej alebo územnej 
súdržnosti, zabránenie neúčinnému 
využívaniu rádiových frekvencií alebo 
podpora cieľov kultúrnej a mediálnej 
politiky, ako sú kultúrna a jazyková 
rozmanitosť a pluralita médií, stanovená 
vo vnútroštátnej legislatíve v súlade s 
právnymi predpismi Spoločenstva. 
Obmedzenie, ktorým sa zakazuje 
poskytovať akúkoľvek inú službu v 
konkrétnom pásme, sa môže zaviesť len v 
prípadoch odôvodnených potrebou ochrany 
služieb zaisťujúcich bezpečnosť ľudských 
životov. 

Or. en
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Odôvodnenie

Samotný odkaz na ochranu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a plurality médií je veľmi úzky, 
pretože sa nevzťahuje na všetky ciele všeobecného záujmu, ktorým sa venujú audiovizuálne 
mediálne politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2002/21/ES
Článok 9 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Členské štáty zodpovedajú v súlade so 
svojimi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi za vymedzenie rozsahu, povahy 
a trvania  výnimiek týkajúcich sa podpory 
cieľov kultúrnej a mediálnej politiky, ako 
sú kultúrna a jazyková rozmanitosť a 
pluralita médií.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh v článku 9 ods. 5a vychádza z formulácie odôvodnenia 23 
pozmeňujúcej smernice, ako navrhuje Európska komisia; vzhľadom na dôležitosť tejto 
klauzuly ho však treba upraviť a pripísať mu plnú právnu silu zapracovaním do textu 
samotnej rámcovej smernice. Členské štáty musia v súlade s ich zodpovednosťou za kultúrne 
a mediálne politiky mať na tento účel právomoci na uvoľňovanie dostatočného spektra pre 
vysielacie služby a na obmedzovanie zásad neutrality služieb a technologickej neutrality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Smernica 2002/21/ES
Článok 9b – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Ak by sa však takýto prevod alebo 
prenájom týkal frekvencií, ktoré boli 
uvoľnené na základe obmedzenia na 
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zabezpečenie plnenia cieľa všeobecného 
záujmu, ako sa uvádza v článku 9 ods. 4, 
bude sa vyžadovať predchádzajúci súhlas 
národného regulačného orgánu. Členské 
štáty budú mať právo na to, aby podľa 
potreby vyžadovali povolenie alebo 
stanovisko národného orgánu 
zodpovedajúceho za audiovizuálne 
mediálne služby.

Or. en

Odôvodnenie

Čo sa týka zodpovednosti členských štátov za zavádzanie konkrétnych obmedzení na 
neutralitu služieb, je to len logický dôsledok na zavedie určitých obmedzení na prevod týchto 
frekvencií či na „obchodovanie so spektrom“. Toto je osobitne výrazné v prípade obmedzení 
vyplývajúcich z kultúrnych a mediálnych politík. Ak sa však v tejto oblasti povoľuje 
obchodovanie so spektrom, členské štáty musia mať právomoci na zavádzanie primeraných 
záruk, aby sa zabezpečilo, že ich ciele audiovizuálnej politiky nie sú podkopané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Smernica 2002/21/ES
Článok 9c – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) stanoviť výnimku zo zásady neutrality 
technológie alebo neutrality služieb a 
harmonizovať rozsah a povahu všetkých 
výnimiek z týchto zásad v súlade 
s článkom 9 ods. 3 a 4, ktoré nie sú 
výnimkami zameranými na zabezpečenie 
podpory kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti a plurality médií.

d) stanoviť výnimku zo zásady neutrality 
technológie alebo neutrality služieb a 
harmonizovať rozsah a povahu všetkých 
výnimiek z týchto zásad v súlade 
s článkom 9 ods. 3 a 4, ktoré nie sú 
výnimkami zameranými na zabezpečenie 
podpory cieľov kultúrnej a mediálnej 
politiky, ako sú kultúrna a jazyková 
rozmanitosť a pluralita médií.

Or. en

Odôvodnenie

Samotný odkaz na ochranu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a plurality médií je veľmi úzky, 
pretože sa nevzťahuje na všetky ciele všeobecného záujmu, ktorým sa venujú audiovizuálne 
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mediálne politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Smernica 2002/21/ES
Článok 9ca (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9ca 

1. Komisia monitoruje vývoj v oblasti 
rádiového frekvenčného spektra v tretích 
krajinách a v medzinárodných 
organizáciách vrátane ITU, ktorý môže 
mať dôsledky na vykonanie tejto 
smernice.

2. Členské štáty informujú Komisiu o 
všetkých prekážkach vytvorených, de jure 
alebo de facto, existujúcimi 
medzinárodnými dohodami alebo 
dohodami s tretími krajinami či 
medzinárodnými organizáciami vrátane 
ITU na vykonanie tejto smernice

3. Komisia pravidelne predkladá správy o 
výsledkoch uplatňovania odsekov 1 a 2 
Európskemu parlamentu a Rade a môže v 
prípade potreby navrhovať opatrenia s 
cieľom zabezpečiť vykonanie princípov a 
cieľov tejto smernice. Podľa potreby sa 
schvália ciele spoločnej politiky, aby sa 
zabezpečila koordinácia Spoločenstva 
medzi členskými štátmi.
4. Opatrenia prijaté podľa tohto článku sa 
nedotýkajú práv a povinností 
Spoločenstva a členských štátov podľa 
príslušných medzinárodných dohôd.

Or. en

Odôvodnenie

Európa nie je ostrov. Osobitnú pozornosť treba venovať záväznej povahe predpisov ITU (pre 
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členské štáty ITU z radov EÚ a mimo nej) a zlučiteľnosti smernice s nimi. Na zabezpečenie 
účinného využívania spektra je veľmi dôležité, aby prevádzkovatelia postupovali v súlade 
s postupmi podávania žiadostí a koordinácie podľa medzinárodne záväzných pravidiel 
a postupov ITU a aby sa mohli na tieto postupy spoliehať s cieľom zabezpečiť, že sieť alebo 
systém možno úspešne koordinovať a uviesť do prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 3
Smernica 2002/21/ES
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) zabránilo vážnemu riziku škodlivého 
rušenia;

a) zabránilo rizikám škodlivého rušenia;

Or. en

Odôvodnenie

Každé riziko škodlivého rušenia je „vážne riziko“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 3
Smernica 2002/20/ES
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Akékoľvek individuálne užívacie právo 
na rádiové frekvencie, ktoré sa udelí na 
desať alebo viac rokov a ktoré sa nemôže 
prenášať alebo prenajímať medzi 
podnikmi, ako to umožňuje článok 9b 
rámcovej smernice, podlieha každých päť
rokov a prvý raz päť rokov po jeho vydaní 
preskúmaniu na základe kritérií uvedených 
v odseku 1. Ak kritériá na udeľovanie 
individuálnych užívacích práv už viac nie 
sú uplatniteľné, individuálne užívacie 
právo sa zmení na všeobecné povolenie 

5. Každé individuálne užívacie právo na 
rádiové frekvencie, ktoré sa udeľuje na 
desať alebo viac rokov a ktoré sa nemôže 
prenášať ani prenajímať medzi podnikmi, 
ako to umožňuje článok 9b rámcovej 
smernice, sa každých 10 rokov a prvý raz 
po 10 rokoch po jeho vydaní prehodnocuje
na základe kritérií uvedených v odseku 1. 
Ak kritériá na udeľovanie individuálnych 
užívacích práv už neplatia, individuálne 
užívacie právo sa zmení na všeobecné 
povolenie používať rádiové frekvencie, 
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používať rádiové frekvencie, podliehajúc 
predbežnému vyrozumeniu najviac päť
rokov od skončenia preskúmania, alebo sa 
stane voľne prenášateľným alebo 
prenajímateľným medzi podnikmi.

pričom najneskôr do 10 rokov od 
prehodnotenia sa vydá prechádzajúce 
oznámenie, alebo sa stane voľne 
prenášateľným alebo prenajímateľným 
medzi podnikmi. Pri prijímaní týchto 
rozhodnutí sa riadne zohľadňuje nutnosť 
brať do úvahy primerané amortizačné 
obdobie pre investície.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade mnohých nových platforiem a služieb investície sa budú musieť amortizovať na 
obdobie dlhšie ako desať alebo s akoukoľvek sadzbou päť rokov. Nie je výnimkou, keď sa v 
niekoľkých počiatočných rokoch prevádzky musia zachovávať výrazné straty. Bolo by 
neúmerné, keby sa zaviedli prísne požiadavky na to, aby národné regulačné orgány každých 
päť formálne prehodnocovali všetky licencie vysielacieho spektra

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 5
Smernica 2002/20/ES
Článok 6b – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Technické vykonávacie opatrenie 
uvedené v článku 6a ods. 1 písm. f) môže 
úradu umožniť, aby navrhol výber 
podniku(-ov), ktorému(-ým) možno udeliť 
užívacie právo na rádiové frekvencie alebo 
čísla v súlade s článkom 12 nariadenia [..].

1. V prípade, keď cezhraničný prvok 
služieb elektronickej komunikácie 
prevláda, a bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci členských štátov na podporu 
cieľov kultúrnej a mediálnej politiky, ako 
sú kultúrna a jazyková rozmanitosť 
a pluralita médií, technické vykonávacie 
opatrenie uvedené v článku 6a ods. 1 písm. 
f) môže orgánu umožniť, aby navrhol 
výber podniku(-ov), ktorému(-ým) možno 
udeliť užívacie právo na rádiové frekvencie 
alebo čísla v súlade s článkom 12 
nariadenia [..].

Or. en
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Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby právomoci členských štátov v oblasti kultúrnej a mediálnej politiky 
a najmä v súvislosti s frekvenciami uvoľnenými na vysielacie a iné audiovizuálne mediálne 
služby neboli podrývané novými centralizovanými postupmi na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha II
Smernica 2002/20/ES
Odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) metóda stanovenia užívacích poplatkov
za užívacie právo na rádiové frekvencie;

d) metóda určovania poplatkov za 
využívanie za právo využívať rádiové 
frekvencie bez toho, aby boli dotknuté 
systémy definované členskými štátmi, 
v rámci ktorých sa povinnosť platiť 
poplatky za využívanie nahrádza 
povinnosťou plniť konkrétne ciele 
všeobecného záujmu;

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty si musia stále mať možnosť na zachovávanie a zavádzanie systémov, v rámci
ktorých sa povinnosť platiť poplatky za využívanie nahrádza povinnosťou plniť konkrétne 
ciele všeobecného záujmu. Tieto systémy sú bežné v súvislosti s pozemnými vysielacími 
frekvenciami, kde slúžia cieľom plurality médií.
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