
 

Poslanci schválili obmedzenie cien cezhraničných
telefonických hovorov v EÚ
 

Poslanci v stredu schválili balík telekomunikačných pravidiel, ktoré obmedzia ceny
cezhraničných hovorov v rámci EÚ, umožnia prechod na 5G siete a zavedú systém
núdzového varovania.
 
Európsky parlament tak odobril súbor právnych predpisov, na znení ktorých sa poslanci v júni
dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Zákonodarcovia schválili smernicu o európskom
kódexe elektronickej komunikácie (EECC) pomerom hlasov 584 (za): 42 (proti): 50 (zdržalo sa
hlasovania), text nariadenia o Orgáne európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
(BEREC) plénum prijalo pomerom hlasov 590 (za): 63 (proti): 23 (zdržalo sa hlasovania).
 
Nové pravidlá prinesú občanom ponuku vysokorýchlostného pripojenia, zvýšia bezpečnosť
volaní  a  znížia  ceny cezhraničných hovorov v  rámci  EÚ.  Telekomunikačným operátorom
zároveň zabezpečia potrebnú predvídateľnosť, ktorá by mohla prispieť k rastu investícii do
vysokorýchlostného internetu.
 
Nižšie ceny, vyššia rýchlosť a väčšia bezpečnosť smarftónov 
 
Politika roamingu za domáce ceny viedla v roku 2017 k zrušeniu roamingových poplatkov. Nová
legislatíva zavádza od 15. mája 2019 cenový strop na hovory do iných členských štátov EÚ na
úrovni 19 centov za minútu, cena cezhraničnej textovej (sms) správy v rámci EÚ by mala byť
maximálne 6 centov.
 
Parlamentom schválené predpisy zvýšia ochranu používateľov smartfónov a webových služieb,
akými sú Skype či WhatsApp, a posilnia bezpečnostné požiadavky, ktoré sa okrem iného týkajú
šifrovania. Zavedú tiež právo ponechať si telefónne číslo po dobu jedného mesiaca po ukončení
kontraktu, právo na refundáciu nevyužitého predplateného kreditu po vypovedaní zmluvy, ako aj
kompenzáciu v prípade oneskorenia alebo zneužitia v procese zmeny poskytovateľa.
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• cena cezhraničného hovoru v EÚ: 19 centov/minútu, textovej správy: 6 centov

• rádiové frekvenčné spektrum pre 5G siete do roku 2020

• povinný systém núdzového varovania využívajúci linku 112
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Členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na rýchlejší prechod na 5G siete, vrátane
vyčlenenia vhodného frekvenčného spektra do roku 2020. Cieľom tohto opatrenia je v súlade s
plánom EÚ do roku 2020 zabezpečiť, aby bola 5G sieť dostupná aspoň v jednom väčšom meste
v každom členskom štáte EÚ.
 
Systém reverzného čísla 112 pre mimoriadne situácie
 
Nová legislatíva ukladá členským štátom povinnosť zaviesť do 42 mesiacov po nadobudnutí jej
účinnosti systém spätnej komunikácie využívajúci linku 112 - takzvaný systém reverzného čísla
112. Ten by mal v prípadoch bezprostrednej mimoriadnej situácie alebo prírodnej katastrofy
umožniť varovanie občanov nachádzajúcich sa v danej oblasti, a to prostredníctvom textovej
správy alebo mobilnej aplikácie.
 
Väčšia predvídateľnosť pre telekomunikačných operátorov 
 
Nová právna úprava prináša väčšiu predvídateľnosť pre investície a podporu rozdelenia rizika a
nákladov medzi telekomunikačných operátorov. Cieľom tohto opatrenia je zaistiť  potrebný
objem investícii  do infraštruktúry a 5G sietí.
 
Vyhlásenia spravodajcov
 
„Kódex prináša operátorom predvídateľnejšie investičné prostredie, ktoré je nevyhnutné na
rozvoj komunikačných sietí 5G,‟ uviedla spravodajkyňa Pilar del Castillo Vera (EPP, ES).
 
„Lacnejšie telefonické hovory sú víťazstvom pre všetkých občanov EÚ a kódex poskytuje
zvýšenú ochranu všetkým spotrebiteľom v EÚ,‟ uviedla spravodajkyňa Dita Charanzová (ALDE,
CZ).
 
„Nariadenie umožní Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie ujať sa
povinností,  ktoré  mu boli  zverené novými  telekomunikačnými  pravidlami,‟  uviedol  Evžen
Tošenovský  (ECR,  CZ).
 
Ďalší postup
 
Nové pravidlá musí pred ich vstupom do platnosti ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ.
Členské štáty budú mať následne dva roky na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych
predpisov. Cenové stropy na cezhraničné hovory v rámci EÚ by mali nadobudnúť účinnosť už
15. mája 2019.
 
Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní
 
Typ dokumentov: Smernica a nariadenie
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https://www.mkm.ee/sites/default/files/8.a_b_aob_5g_roadmap_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124708/DITA_CHARANZOVA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124708/DITA_CHARANZOVA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96713/EVZEN_TOSENOVSKY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96713/EVZEN_TOSENOVSKY_home.html


Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Schválený text bude k dispozícii tu (zvoľte dátum 13.11.2018)
Telekomunikácie v EU: lacnejšie volania a najmodernejšie mobilné siete (článok)
Think tank EP: Nový európsky kódex elektronickej komunikácie (júl 2018)
Súčasné praktiky a ponuky operátorov týkajúce sa hovorov v rámci EÚ (štúdia Európskej
komisie)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20181031STO18176
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0288(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0286(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/telecom_6701_pk
https://twitter.com/EP_Industry

