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SMERNICA

EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
2002/21/ES

A

RADY

zo 7. marca 2002
o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete
a služby (rámcová smernica)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä
na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (3),

Keďže:

(1)

Súčasný regulačný rámec pre telekomunikácie zaznamenal úspech
pri vytváraní podmienok pre účinnú hospodársku súťaž v teleko
munikačnom sektore počas prechodu od monopolu k úplnej
hospodárskej súťaži.

(2)

10. novembra 1999 predložila Komisia Európskemu parlamentu,
Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru pre
regióny oznámenie pod názvom „Smerom k novému rámcu pre
elektronickú komunikačnú infraštruktúru a súvisiace služby —
hodnotiaca správa za rok 1999“. V tomto oznámení Komisia
hodnotila existujúci regulačný rámec pre telekomunikácie v súlade
so svojimi povinnosťami podľa článku 8 smernice Rady
90/387/EHS z 28. júna 1990 o vytvorení vnútorného trhu pre
telekomunikačné služby prostredníctvom otvoreného prístupu
k sieti (4); toto oznámenie obsahovalo sériu návrhov politík pre
nový regulačný rámec pre elektronickú komunikačnú infraštruk
túru a súvisiace služby, ktoré boli predložené na verejnú poradu.

(3)

26. apríla 2000 Komisia predložila Európskemu parlamentu,
Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov
oznámenie o výsledkoch verejnej porady hodnotiacej správy za
rok 1999 a smeroch pre nový regulačný rámec. Toto oznámenie
zhrnulo verejné porady a stanovilo niektoré kľúčové orientačné
body na prípravu nového regulačného rámca pre elektronickú
komunikačnú infraštruktúru a súvisiace služby.

(1) Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000, s. 198 a Ú. v. ES C 270 E, 25.9.2001, s. 199.
(2) Ú. v. ES C 123, 25.4.2001, s. 56.
(3) Stanovisko Európskeho parlamentu z 1. marca 2001 (Ú. v. ES C 277,
1.10.2001, s. 91), spoločná pozícia Rady zo 17. septembra 2001 (Ú. v.
ES C 337, 30.11.2001, s. 34) a rozhodnutie Európskeho parlamentu
z 12. decembra 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie
Rady zo 14. februára 2002.
(4) Ú. v. ES L 192, 24.7.1990, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou
97/51/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 295, 29.10.1997,
s. 23).
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(4)

Európska Rada v Lisabone z 23. a 24. marca 2000 zdôraznila
potenciál prechodu k ekonomike založenej na digitálnych techno
lógiách a znalostiach vo vzťahu k rastu, konkurencieschopnosti
a vytváraniu pracovných miest. Zvlášť zdôraznila dôležitosť
prístupu európskych podnikov a obyvateľov k nenákladnej, celos
vetovej komunikačnej infraštruktúre a širokému rozsahu služieb.

(5)

Konvergencia telekomunikácií, médií a sektora informačných
technológií znamená, že všetky prenosové siete a služby by
mali byť zastrešované jedným regulačným rámcom. Tento regu
lačný rámec pozostáva z tejto smernice a štyroch špecifických
smerníc: smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES
zo 7. marca 2002 o oprávnení pre elektronické komunikačné
siete a služby (Smernica o oprávnení) (1), smernice Európskeho
parlamentu 2002/19/ES a Rady zo 7. marca 2002 o prístupe
a prepojení elektronických komunikačných sietí a ►C1 pridru
žených prostriedkov ◄ (Prístupová smernica) (2), smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002
o univerzálnej službe a právach užívateľa týkajúcich sa elektro
nických komunikačných sietí a služieb (Smernica o univerzálnej
službe) (3) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/66/ES
z 15. decembra 1997 o spracovaní osobných údajov a ochrane
súkromia v telekomunikačnom sektore, (4) (ďalej len „špecifické
smernice“). Je potrebné oddeliť reguláciu prenosu od regulácie
obsahu. Tento rámec sa preto nevzťahuje na obsah služieb posky
tovaných prostredníctvom elektronických komunikačných sietí
využívajúcich elektronické komunikačné služby, ako napr. vysie
lanie obsahu, finančné služby a niektoré služby informačnej
spoločnosti, a preto nemá dopad na opatrenia prijaté na úrovni
spoločenstva alebo na národnej úrovni vzhľadom na takéto
služby, v súlade s právom spoločenstvo, aby sa podporila
kultúrna a jazyková rôznorodosť a zaistila ochrana plurality
médií. Na obsah televí znehoprogramu sa vzťahuje smernica
Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých
ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opat
rení v členských štátoch, ktoré sa týkajú činnosti v oblasti tele
vízneho vysielania (5). Oddelenie regulácie prenosu a regulácie
obsahu nemá vplyv na zohľadnenie ich vzájomného prepojenia
najmä s cieľom zabezpečenia plurality médií, kultúrnej rozmani
tosti a ochrany spotrebiteľa.

(6)

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. Oznámenie
Komisie „Princípy a usmernenia pre audiovizuálnu politiku

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pozri stranu 21 tohto úradného vestníka.
Pozri stranu 7 tohto úradného vestníka.
Pozri stranu 51 tohto úradného vestníka.
Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s.1.
Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica zmenená a doplnená smernicou
97/36/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s.60).
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spoločenstva v digitálnom veku“ a závery Rady zo 6. júna 2000,
ktorými uvítala toto oznámenie, stanovili kľúčové opatrenia
spoločenstva na vykonávanie jeho audiovizuálnej politiky.

(7)

Ustanovenia tejto smernice a špecifických smerníc nemajú vplyv
na možnosť každého členského štátu podniknúť opatrenia
potrebné na zabezpečenie ochrany svojich základných bezpeč
nostných záujmov, na zabezpečenie ochrany verejnej politiky
a verejnej bezpečnosti a na umožnenie vyšetrovania, odhalenia
a postihu trestných činov, vrátane vytvorenia osobitných a prime
raných povinností daných národným regulačným orgánom pre
poskytovateľov elektronických komunikačných služieb.

(8)

Táto smernica sa nevzťahuje na zariadenia v rozsahu pôsobnosti
smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES
z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomuni
kačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (1), ale
vzťahuje sa na spotrebiteľské zariadenia používané pre digitálnu
televíziu. Pre regulátorov je dôležité podporovať vzájomnú spolu
prácu prevádzkovateľov siete a výrobcov koncových zariadení,
a to s cieľom uľahčiť telesne postihnutým užívateľom prístup
k elektronickým komunikačným službám.

(9)

Služby informačnej spoločnosti sú predmetom smernice Európ
skeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých
právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom
trhu, najmä o elektronickom obchode (Smernica o elektronickom
obchode) (2).

(10)

Definícia „služba informačnej spoločnosti“ uvedená v článku 1
smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998
o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických
noriem a predpisov (3), zahŕňa široký rozsah ekonomických
činností vykonávaných v režime on-line. Pre väčšinu z týchto
činností neplatia ustanovenia tejto smernice, pretože nie sú zalo
žené úplne alebo zväčša na prenose signálov elektronických
komunikačných sietí. Pre služby hlasovej telefónie a prenosu
elektronickej pošty platí táto smernica. Jeden podnik, napríklad
poskytovateľ služieb Internetu, môže ponúkať elektronické komu
nikačné služby, ako prístup na Internet a služby, na ktoré sa
nevzťahuje táto smernica, ako napríklad poskytovanie webového
obsahu.

(11)

V súlade s princípom oddelenia regulačných a prevádzkových
funkcií by mali členské štáty zaručovať nezávislosť národného
regulačného orgánu alebo orgánov s ohľadom na zabezpečenie
nestrannosti ich rozhodnutí. Táto požiadavka nezávislosti nemá
vplyv na inštitucionálnu nezávislosť a ústavné záväzky členských

(1) Ú. v. ES
(2) Ú. v. ES
(3) Ú. v. ES
98/48/ES

L 91, 7.4.1999, s. 10.
L 178, 17.7.2000, s. 1.
L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica zmenená a doplnená smernicou
(Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).
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štátov, alebo na princíp neutrality pokiaľ ide o pravidlá členských
štátov týkajúce sa systému vlastníctva majetku stanoveného
v článku 295 zmluvy. Národné regulačné orgány by mali vlastniť
všetky potrebné prostriedky z hľadiska personálu, odbornosti
a finančných prostriedkov na vykonávanie svojich úloh.

(12)

Každý subjekt dotknutý rozhodnutím národného regulačného
orgánu by mal mať právo odvolať sa k orgánu nezávislému
na zainteresovaných stranách. Týmto orgánom môže byť súd.
Okrem toho každý podnik, ktorý považuje vybavenie svojej
žiadosti o udelenie práv na inštaláciu zariadení za postup, ktorý
je v rozpore s princípmi stanovenými v tejto smernici, by mal
mať oprávnenie odvolať sa voči takémuto rozhodnutiu. Tento
postup odvolania nemá dopad na rozdelenie kompetencií
v národnom súdnom systéme a na práva právnických osôb
alebo fyzických osôb podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

(13)

Národné regulačné orgány potrebujú zhromaždiť informácie od
subjektov na trhu s cieľom účinného vykonávania svojich úloh.
Takéto informácie môžu tiež byť zhromažďované v mene Komi
sie, aby Komisia mohla plniť svoje úlohy podľa práva spoločen
stva. Žiadosti o informácie by mali byť primerané a nemali by
predstavovať pre podniky neprimerané bremeno. Informácie zhro
maždené národnými regulačnými orgánmi by mali byť verejne
dostupné, pokiaľ nejde o dôverné informácie podľa národných
pravidiel o verejnom prístupe k informáciám a podľa vnútroštát
neho práva a práva spoločenstva o obchodnom tajomstve.

(14)

Informácie považované národným regulačným orgánom za
dôverné podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo pred
pisov spoločenstva o obchodnom tajomstve, môžu byť vymie
ňané len s Komisiou a inými národnými regulačnými orgánmi
v prípade nevyhnutnej potreby takejto výmeny, s cieľom uplat
ňovania ustanovení tejto smernice a špecifických smerníc.
Vymieňať by sa mali len informácie relevantné a primerané
účelu takejto výmeny.

(15)

Je dôležité, aby sa národné regulačné orgány pred prijatím koneč
ného rozhodnutia poradili o navrhovaných rozhodnutiach so všet
kými zainteresovaným stranami a zohľadnili ich pripomienky.
Národné regulačné orgány by mali informovať Komisiu a ostatné
národné regulačné orgány o konkrétnych návrhoch rozhodnutí
a poskytnúť im tak možnosť pripomienkovania, aby sa predišlo
nepriaznivému vplyvu rozhodnutí na jednotný trh alebo na iné
ciele Zmluvy na národnej úrovni. Pre národné regulačné orgány
je vhodné, aby sa so zainteresovanými stranami poradili o všet
kých návrhoch opatrení ovplyvňujúcich obchodovanie medzi
členskými štátmi. Prípady, kedy platia postupy uvedené v článku
6 a 7 sú definované v tejto smernici a špecifických smerniciach.
Komisia by mala mať možnosť, po poradách s Komunikačným
výborom, vyžadovať od národného regulačného orgánu stiahnutie
navrhovaného opatrenia, ak ide o definovanie relevantných trhov
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alebo možného určenia alebo neurčenia podnikov s významným
vplyvom na trhu a ak by takéto rozhodnutie vytvorilo prekážky
jednotnému trhu alebo by nebolo kompatibilné s právom spolo
čenstva a hlavne s cieľmi politiky, ktoré by mali plniť národné
regulačné orgány. Tento postup nemá vplyv na notifikačný
postup daný smernicou 98/34/ES a práva Komisie podľa zmluvy
vzťahujúce sa k porušovaniu práva spoločenstva.

(16)

Národné regulačné orgány by mali mať harmonizovanú sústavu
cieľov a princípov a mali by v prípade potreby pri vykonávaní
svojich úloh podľa tohto regulačného rámca koordinovať svoje
opatrenia s regulačnými orgánmi v iných členských štátoch.

(17)

Činnosti národných regulačných orgánov ustanovených podľa
tejto smernice a špecifických smerníc, prispievajú k naplneniu
širších politík v oblastiach kultúry, zamestnanosti, životného
prostredia, sociálnej súdržnosti a plánovania rozvoja krajiny
a miest.

(18)

Povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby národné regulačné
orgány čo možno najviac zohľadnili potrebu vytvorenia techno
logicky neutrálnej regulácie, t. j. regulácie, ktorá neukladá ani
nediskriminuje používanie konkrétneho typu technológie, nevylu
čuje prijatie primeraných opatrení na podporu niektorých špeci
fických služieb v oprávnených prípadoch, ako napríklad digitálnej
televízie ako prostriedku pre zvýšenie efektívnosti využívania
spektra.

(19)

Rádiové frekvencie sú podstatným vstupom pre elektronické
komunikačné služby založené na bezdrôtovom prenášaní signálov
a, pokiaľ sa týkajú takýchto služieb, mali by byť preto
prideľované národnými regulačnými orgánmi podľa sústavy
harmonizovaných cieľov a princípov riadiacich ich činnosť ako
aj objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií
berúc do úvahy demokratické, sociálne, jazykové a kultúrne
záujmy vzťahujúce sa k používaniu frekvencie. ►C1 Je dôle
žité, aby vymedzenie a pridelenie rádiových frekvencií bolo
riadené čo najefektívnejšie ◄. Prenos rádiových frekvencií
môže byť účinným nástrojom zvýšenia efektívneho využívania
spektra, pokiaľ existuje dostatočná ochrana verejného záujmu,
najmä potreba zabezpečenia transparentnosti a regulačného
dozoru nad takýmito prenosmi. Rozhodnutie Európskeho parla
mentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom
rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom
spoločenstve (Rozhodnutie o rádiovom spektre) (1) vytvára rámec
pre harmonizáciu rádiových frekvencií a opatrenia podniknuté
podľa tejto smernice by mali sledovať uľahčenie realizácie prác
podľa uvedeného rozhodnutia.

(1) Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.
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(20)

Prístup k číslovacím zdrojom na základe transparentného, objek
tívneho a nediskriminačného kritéria je predpokladom pre
podniky, aby sa mohli zúčastniť na hospodárskej súťaži v sektore
elektronických komunikácií. Všetky prvky národného číslova
cieho plánu by mali byť spravované národnými regulačnými
orgánmi, vrátane kódov-bodov (point-codes) používaných pri
adresovaní v sieti. Komisia môže prijať technické vykonávacie
opatrenia využívajúc svoje právomoci ak je potrebná harmoni
zácia zdrojov číslovania v spoločenstve na podporu rozvoja celo
európskych služieb. Ak je uvedený postup vhodný na zabezpe
čenie úplnej interoperability služieb, členské štáty by mali koor
dinovať svoje národné postoje podľa Zmluvy v medzinárodných
organizáciách a fórach, kde sa prijímajú rozhodnutia týkajúce sa
číslovania. Ustanovenia tejto smernice nevytvárajú žiadne nové
oblasti zodpovednosti pre národné regulačné orgány v oblasti
mien a adries v Internete.

(21)

Členské štáty môžu používať okrem iného súťažne orientované
alebo komparatívne postupy výberu pri ►C1 pridelení ◄
rádiových frekvencií ako aj čísel s výnimočnou ekonomickou
hodnotou. Pri realizácii takých postupov by mali národné regu
lačné orgány zohľadňovať ustanovenia článku 8.

(22)

Mala by byť zabezpečená existencia včasných, nediskriminač
ných a transparentných postupov udeľovania práv na inštaláciu
zariadení, aby boli zaručené podmienky pre spravodlivú a účinnú
hospodársku súťaž. Táto smernica nemá vplyv na vnútroštátne
právne predpisy týkajúce sa vyvlastnenia alebo využívania
majetku, bežného vykonávania vlastníckych práv, bežného využí
vania verejných domén alebo princíp neutrality vzhľadom
na pravidlá členských štátov, ktorými sa riadi systém vlastníctva
majetku.

(23)

Zdieľanie zariadení môže byť prínosom pre plánovanie miest,
verejné zdravie alebo environmentálne aspekty a malo by byť
podporované národnými regulačnými orgánmi na základe dobro
voľných dohôd. V prípadoch, keď podniky nemajú prístup k reali
zovateľným alternatívam, môže byť vhodné povinné zdieľanie
zariadení alebo majetku. Okrem iného ide o: fyzické zdieľanie
a zdieľanie vedení, budov, stožiarov, antén alebo anténych systé
mov. Povinné zdieľanie zariadení alebo majetku by malo byť
podnikom uložené len po dôkladnej verejnej porade.

(24)

Ak sa od mobilných prevádzkovateľov požaduje zdieľanie veží
alebo stožiarov z dôvodov životného prostredia, takéto nariadené
zdieľanie môže viesť k zníženiu úrovne maximálneho prenoso
vého výkonu povoleného pre každého prevádzkovateľa z dôvodov
verejného zdravia a toto naopak môže nútiť prevádzkovateľov
k inštalácii ďalších prenosových miest na zabezpečenie celoštát
neho pokrytia.

(25)

Za určitých okolností existuje potreba povinností ex-ante s cieľom
rozvoja súťaže na trhu. Definícia významného vplyvu na trhu
daná v smernici Európskeho parlamentu a Rady 97/33/ES
z 30. júna 1997 o prepájaní v telekomunikáciách vzhľadom
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na zabezpečenie univerzálnej služby a interoperability prostred
níctvom uplatňovania princípov otvorenej siete (ONP) (1) sa
ukázala ako účinná v počiatočných fázach otvárania trhu ako
prah pre povinnosti ex-ante, teraz sa však musí prispôsobiť
komplexnejším a dynamickejším trhom. Z tohto dôvodu je defi
nícia uvádzaná v tejto smernici ekvivalentná s pojmom dominan
cie, ako je definovaný v precedentnom práve Súdneho dvora
a Súdu prvej inštancie Európskych spoločenstiev.

(26)

V prípade dvoch alebo viacerých podnikov môže byť zistené
využívanie dominantného postavenia na trhu nielen tam, kde
existuje štrukturálne alebo iné prepojenie medzi týmito podnikmi
ale aj vtedy, keď štruktúra príslušného trhu vedie ku koordino
vaným vplyvom, t. j. podporuje spoločné alebo súbežné protikon
kurenčné správanie na trhu.

(27)

Je dôležité, aby sa povinnosti ex-ante ukladali len v prípadoch
neúčinnej hospodárskej súťaže, t. j. na trhoch, kde existuje jeden
alebo viaceré podniky s významným vplyvom na trhu a keď nie
sú opravné prostriedky vnútroštátneho práva a súťažného práva
Spoločenstva dostatočné na vyriešenie problému. Je preto
potrebné, aby Komisia v súlade s princípmi súťažného práva
pre národné regulačné orgány vypracovala pokyny na úrovni
spoločenstva, v súlade s princípmi súťažného práva, ktoré budú
slúžiť pre národné regulačné orgány pri hodnotení účinnosti
hospodárskej súťaže na danom trhu a pri hodnotení významného
vplyvu na trhu. Národné regulačné orgány by mali analyzovať, či
v danom výrobkualebo službe existuje efektívna hospodárska
súťaž v danej geografickej oblasti, ktorou môže byť celé územie
alebo časť územia členského štátu alebo susediace časti územia
členských štátov posudzované spolu. Analýza efektívnej hospo
dárskej súťaže by mala zahŕňať analýzu o tom, či na danom trhu
bude perspektívne hospodárska súťaž alebo či pretrváva nedosta
točne efektívna hospodárska súťaž. Tieto pokyny sa budú
venovať aj problematike novo vznikajúcich trhov, kde má vedúci
subjekt na trhu de facto významný vplyv, nemali by sa však naň
vzťahovať neprimerané povinnosti. Komisia by mala pravidelne
prehodnocovať uvedené pokyny, aby zabezpečila ich primeranosť
pre rýchlo sa rozvíjajúci trh. Národné regulačné orgány budú
potrebovať vzájomnú spoluprácu v prípade nadnárodného charak
teru relevantného trhu.

(28)

Pri určovaní prípadného významného vplyvu podniku na špeci
fickom trhu by mali národné regulačné orgány konať v súlade
s právom Spoločenstva a čo najviac zohľadňovať pokyny Komi
sie.

(29)

Spoločenstvo a členské štáty prevzali záväzky týkajúce sa noriem
a regulačného rámca telekomunikačných sietí a služieb vo
Svetovej obchodnej organizácii.

(1) Ú. v. ES L 199, 26.7.1997, s. 32. Smernica zmenená a doplnená smernicou
98/61/ES (Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 37).
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(30)

Normalizácia by mala zostať primárne procesom riadeným trhom.
Môžu však nastať situácie, keď je vhodné vyžadovať zhodu so
špecifickými normami na úrovni spoločenstva na zabezpečenie
interoperability na jednotnom trhu. Na národnej úrovni platia
pre členské štáty ustanovenia smernice 98/34/ES. Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 95/47/ES z 24. októbra 1995
o používaní noriem na prenos televíznych signálov (1) nenariaďo
vala žiadne špecifické požiadavky na systém prenosu digitálnej
televízie alebo služby. Prostredníctvom „Digital Video Broadcas
ting Group“ vyvinuli subjekty na európskych trhoch rodinu tele
víznych prenosových systémov, ktoré boli normalizované Európ
skym inštitútom pre normalizáciu v telekomunikáciách (ETSI)
a stali sa odporúčaniami Medzinárodnej telekomunikačnej únie.
Každé rozhodnutie o povinnom vykonávaní takýchto noriem by
malo nasledovať až po dôkladnej verejnej porade. Normalizačné
postupy podľa tejto smernice nemajú vplyv na ustanovenia smer
nice 1999/5/ES, smernice Rady 73/23/EHS z 19. februára 1973
o elektrických priemyselných zariadeniach na používanie v urči
tých hraniciach napätia (2) a smernice Rady 89/336/EHS
z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských
štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (3).

(31)

Interoperabilita digitálnych interaktívnych televíznych služieb a
►C1 zariadení pre zdokonalenú digitálnu televíziu ◄ na spotre
biteľskej úrovni by sa mala podporovať s cieľom zabezpečenia
voľného pohybu informácií, plurality médií a kultúrnej rozmani
tosti. Spotrebitelia by mali mať možnosť prijímať, bez ohľadu
na režim prenosu, všetky služby digitálnej televízie berúc do
úvahy technologickú neutralitu, budúci technologický pokrok
a potrebu podporovania nástupu digitálnej televízie a stav hospo
dárskej súťaže na trhoch služieb digitálnej televízie. Prevádzko
vatelia platformy digitálnej interaktívnej televízie by sa mali
snažiť o zavedenie otvoreného rozhrania API (aplikačné progra
mové rozhranie), ktoré zodpovedá normám alebo špecifikáciám
prijatými európskymi normalizačnými organizáciami. Prechod od
existujúcich rozhraní API k novým otvoreným rozhraniam API
by mal byť podporovaný a organizovaný napríklad pomocou
memoranda o porozumení medzi všetkými významnými subjek
tami na trhu. Otvorené rozhrania API uľahčujú interoperabilitu,
t. j. prenositeľnosť interaktívneho obsahu medzi mechanizmami
doručovania a plnú funkčnosť tohto obsahu na rozšírených zaria
deniach digitálnej televízie. Je však potrebné neobmedzovať
funkčnosť prijímacích zariadení a chrániť ich pred zlomyseľnými
útokmi, napríklad pred vírusmi.

(32)

V prípade sporu medzi podnikmi v jednom členskom štáte
v oblasti, ktorej sa týka táto smernica alebo špecifické smernice,
napríklad týkajúceho sa povinností prístupu a prepojenia alebo
prostriedkov prenosu zoznamov účastníkov, mala by mať
dotknutá strana, ktorá konala v dobrej viere no nedosiahla však
dohodu, možnosť obrátiť sa na národný regulačný orgán s požia
davkou o urovnanie sporu. Národné regulačné orgány by mali
mať možnosť rozhodnúť spor zúčastnených strán. Zásah národ
ných regulačných orgánov pri riešení sporu medzi podnikmi

(1) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 51.
(2) Ú. v. ES L 77, 26.3.1973, s. 29.
(3) Ú. v. ES L 139, 23.5.1989, s. 19.
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poskytujúcimi elektronické komunikačné siete alebo služby
v členskom štáte, by mal sledovať zabezpečenie zhody s povin
nosťami vyplývajúcimi z tejto smernice alebo špecifických smer
níc.

(33)

Okrem právnej pomoci podľa vnútroštátnych právnych predpisov
alebo právnych predpisov Spoločenstva je potrebný jednoduchý
postup iniciovaný na žiadosť ktorejkoľvek strany sporu, týkajúci
sa vyriešenia cezhraničných sporov, ktoré nie sú v kompetencii
jedného národného regulačného orgánu.

(34)

„Výbor ONP“ zriadený podľa článku 9 smernice 90/387/EHS
a „Licenčný výbor“ zriadený podľa článku 14 smernice Európ
skeho parlamentu a Rady 97/13/ES z 10. apríla 1997 o spoločnom
rámci pre všeobecné oprávnenia a individuálne licencie v oblasti
telekomunikačných služieb by sa mali nahradiť (1) jedným výbo
rom.

(35)

Národné regulačné orgány a národné úrady na ochranu hospodár
skej súťaže by si mali navzájom poskytovať informácie potrebné
na splnenie ustanovení tejto smernice a špecifických smerníc, aby
bola možná ich úplná vzájomná spolupráca. Pokiaľ ide o vymie
ňané informácie, prijímajúca organizácia by mala zabezpečiť
rovnakú úroveň dôvernosti ako organizácia poskytujúca informá
cie.

(36)

Komisia naznačila svoj zámer ustanoviť skupinu európskych regu
látorov pre elektronické komunikačné siete a služby, ktorá by
vytvorila vhodný mechanizmus na podporu spolupráce a koordi
nácie národných regulačných orgánov s cieľom podpory rozvoja
vnútorného trhu pre elektronické komunikačné siete a služby
a snažila sa o jednotné uplatňovanie ustanovení tejto smernice
a špecifických smerníc vo všetkých členských štátoch najmä
v oblastiach, v ktorých vnútroštátne právne predpisy vykonávajúce
právo spoločenstva, dáva národným regulačným orgánom značné
voľné právomoci pri uplatňovaní relevantných predpisov.

(37)

Od národných regulačných orgánov by mala byť vyžadovaná
vzájomná spolupráca a spolupráca s Komisiou transparentným
spôsobom, aby bola zabezpečená jednotné uplatňovanie ustano
vení tejto a špecifických smerníc vo všetkých členských štátoch.
Táto spolupráca by sa mohla realizovať, okrem iného, v Komuni
kačnom výbore alebo v skupine pozostávajúcej z európskych
regulátorov. Členské štáty by mali rozhodnúť, ktoré orgány
budú predstavovať národné regulačné orgány na účely tejto smer
nice a špecifických smerníc.

(38)

Opatrenia, ktoré by mohli ovplyvniť obchod medzi členskými
štátmi predstavujú opatrenia, ktoré môžu mať priamy alebo
nepriamy, skutočný alebo potenciálny vplyv, na charakter
obchodu medzi členskými štátmi spôsobom, ktorý by mohol
vytvoriť prekážky pre jednotný trh. Medzi ne patria opatrenia,
ktoré majú významný dopad na prevádzkovateľov alebo užíva
teľov v iných členských štátoch a obsahujú, okrem iného, opat
renia ovplyvňujúce ceny pre užívateľov v iných členských

(1) Ú. v. ES L 117, 7.5.1997. s. 15.
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štátoch; opatrenia ovplyvňujúce schopnosť podniku založeného
v inom členskom štáte poskytovať elektronickú komunikačnú
službu a najmä opatrenia ovplyvňujúce schopnosť ponúkať
nadnárodné služby; a opatrenia ovplyvňujúce štruktúru trhu
alebo prístup, ktoré majú spätný účinok na podniky v iných člen
ských štátoch.

(39)

Ustanovenia tejto smernice by mali byť pravidelne revidované
najmä s ohľadom na stanovenie potreby zmeny na základe
meniacich sa technologických a trhových podmienok.

(40)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by mali byť
prijaté podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999,
ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích
právomocí delegovaných na Komisiu (1).

(41)

Pretože ciele navrhovaných opatrení, a to dosiahnutie harmonizo
vaného rámca regulácie elektronických komunikačných služieb,
elektronických komunikačných sietí,
►C1 pridružených
prostriedkov ◄ a súvisiacich služieb nemôžu dostatočne
dosiahnuť členské štáty a môžu sa preto z dôvodu rozsahu
a dôsledkov lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, môže
Spoločenstvo prijať opatrenia podľa princípu subsidiarity, stano
veného v článku 5 zmluvy. Podľa princípu proporcionality, ako je
stanovený v uvedenom článku, táto smernica nejde nad rámec
potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

(42)

Niektoré smernice a rozhodnutia v tejto oblasti by sa mali zrušiť.

(43)

Komisia by mala monitorovať prechod od existujúceho rámca
k novému rámcu a najmä v primeranom čase predložiť návrh
na zrušenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 2887/2000 z 18. decembra 2000 o uvoľnenom prístupe k účast
níckemu vedeniu (2),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I
ROZSAH PÔSOBNOSTI, CIEĽ A DEFINÍCIE

Článok 1
Rozsah pôsobnosti a cieľ
▼M3
1.
Touto smernicou sa vytvára harmonizovaný rámec regulácie elek
tronických komunikačných služieb, elektronických komunikačných sietí,
pridružených prostriedkov a pridružených služieb a určitých aspektov
koncových zariadení na uľahčenie prístupu užívateľom so zdravotným
(1) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(2) Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 4.
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postihnutím. Ustanovujú sa ňou povinnosti národných regulačných
orgánov a zriaďuje sa sústava postupov na zabezpečenie harmonizova
ného uplatňovania regulačného rámca v celom Spoločenstve.

▼B
2.
Táto smernica a špecifické smernice nemajú vplyv na povinnosti
uložené podľa vnútroštátneho práva v súlade s právom Spoločenstva
alebo podľa práva spoločenstva vzhľadom na služby poskytované
pomocou elektronických komunikačných sietí a služieb.

3.
Táto smernica a špecifické smernice sa nevzťahujú na opatrenia
prijaté na úrovni spoločenstva alebo na národnej úrovni v súlade
s právom spoločenstva, sledujúce ciele vo všeobecnom záujme, najmä
pokiaľ ide o reguláciu obsahu a audiovizuálnu politiku.

▼M3
3a.
Opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré sa týkajú prístupu
koncových užívateľov k službám a aplikáciám prostredníctvom elektro
nických komunikačných sietí alebo ich využívania, dodržiavajú
základné práva a slobody fyzických osôb, tak ako sa zaručujú v Európ
skom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a vo
všeobecných zásadách práva Spoločenstva.

Akékoľvek takéto opatrenia týkajúce sa prístupu alebo použitia služieb
a aplikácií koncovými používateľmi prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí, ktoré môžu spôsobiť obmedzenie týchto základ
ných práv a slobôd, sa môžu zaviesť len v tom prípade, ak sú vhodné,
primerané a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, a ich uplatňovanie
podlieha primeraným procesným zárukám v súlade s Európskym doho
vorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a so všeobecnými
zásadami práva Spoločenstva vrátane účinnej súdnej ochrany a riadneho
procesu. Rovnako tieto opatrenia možno prijať len s náležitým
zohľadnením zásady prezumpcie neviny a práva na súkromie. Predchá
dzajúce spravodlivé a nestranné konanie sa zaručuje vrátane práva
dotknutej osoby alebo dotknutých osôb na vypočutie, s výhradou
potreby vhodných podmienok a vhodných procedurálnych opatrení
v náležite odôvodnených naliehavých prípadoch v súlade s Európskym
dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Právo na
účinné a včasné súdne preskúmanie sa zaručuje.

▼B
4.
Táto smernica a špecifické smernice sa nevzťahujú na ustanovenia
smernice 1999/5/ES.

▼M2
5.
Táto smernica a osobitné smernice sa uplatňujú bez toho, aby boli
dotknuté osobitné opatrenia prijaté na reguláciu medzinárodného
roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci
Spoločenstva.
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Článok 2
Definície
Na účely tejto smernice:

▼M3
a)

„elektronická komunikačná sie“ znamená prenosové systémy,
a kde je to aplikovateľné, i prepojovacie alebo smerovacie zaria
denie a iné prostriedky vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú
aktívne a ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými,
optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami vrátane
družicových sietí, pevných (s prepájaním okruhov a paketov
vrátane internetu) a mobilných pozemských sietí, elektrických
káblových systémov v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos
signálov, sietí používaných na rozhlasové a televízne vysielanie
a sietí káblovej televízie bez ohľadu na typ prenášanej informácie;

b)

„nadnárodné trhy“ znamenajú trhy určené v súlade s článkom 15
ods. 4, ktoré pokrývajú Spoločenstvo alebo jeho podstatnú časť
a nachádzajú sa vo viac ako jednom členskom štáte;

c)

„elektronická komunikačná služba“ znamená službu bežne posky
tovanú za úhradu, ktorá pozostáva úplne alebo prevažne z prenosu
signálov v elektronických komunikačných sieťach, vrátane teleko
munikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných
na vysielanie, s výnimkou služieb poskytujúcich obsah alebo
vykonávajúcich edičnú kontrolu obsahu prenášaného pomocou
elektronických komunikačných sietí a služieb; nezahŕňa služby
informačnej spoločnosti definované v článku 1 smernice 98/34/ES,
ktoré úplne alebo prevažne nepredstavujú prenos signálov v elek
tronických komunikačných sieťach;

d)

„verejná komunikačná sie“ znamená elektronickú komunikačnú
sieť, ktorá sa používa úplne alebo prevažne na poskytovanie
verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ktoré
podporujú prenos informácií medzi koncovými bodmi siete;

▼B

▼M3

da) „koncový bod siete“ (ďalej len „NTP“) znamená fyzický bod,
v ktorom sa účastníkovi poskytuje prístup k verejnej komunikačnej
sieti; v prípade sietí, v ktorých sa využíva prepájanie alebo smero
vanie, sa NTP identifikuje prostredníctvom konkrétnej sieťovej
adresy, ktorá môže byť spojená s číslom alebo menom účastníka;

e)

„pridružené prostriedky“ znamenajú pridružené služby, fyzické
infraštruktúry a iné zariadenia alebo prvky pridružené k elektro
nickej komunikačnej sieti a/alebo elektronickej komunikačnej
službe, ktoré umožňujú a/alebo podporujú poskytovanie služieb
prostredníctvom takejto siete a/alebo služby alebo sú toho
schopné, a zahŕňajú okrem iného budovy alebo vstupy do nich,
elektroinštalácie budov, antény, veže a iné nosné zariadenia, káblo
vody, rúry, stožiare, vstupné šachty a rozvodné skrine;
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ea) „pridružené služby“ znamenajú služby pridružené k elektronickej
komunikačnej sieti a/alebo elektronickej komunikačnej službe,
ktoré umožňujú a/alebo podporujú poskytovanie služieb prostred
níctvom takejto siete a/alebo služby alebo sú toho schopné,
a zahŕňajú okrem iného prevod čísel alebo systémy ponúkajúce
rovnocennú funkciu, systémy podmieneného prístupu a elektronic
kých programových sprievodcov, ako aj iné služby, ako je služba
identity, lokalizácie a prítomnosti;
▼B
f)

„systém podmieneného prístupu“ je akékoľvek technické opatrenie
a/alebo usporiadanie, ktoré sprístupňuje v zrozumiteľnej podobe
chránenú službu rozhlasového alebo televízneho vysielania
na základe predplatenia alebo iného druhu poskytnutého individu
álneho povolenia;

g)

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

h)

„užívateľ“ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá používa alebo
požaduje verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu;

i)

„spotrebiteľ“ je každá fyzická osoba, ktorá používa alebo požaduje
verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu pre účely,
ktoré nie sú súčasťou jej obchodnej činnosti, podnikateľskej
činnosti alebo profesie;

j)

„univerzálna služba“ znamená minimálny súbor služieb definovaný
v smernici 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe) stano
venej kvality, ktorý je dostupný pre všetkých užívateľov za prija
teľnú cenu bez ohľadu na ich geografickú polohu a s ohľadom
na špecifické národné podmienky;

k)

„účastník“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
uzavrela zmluvu s poskytovateľom verejne dostupných elektronic
kých komunikačných služieb o poskytovaní týchto služieb;

l)

„špecifické smernice“ znamenajú smernicu 2002/20/ES (smernica
o povolení), smernicu 2002/19/ES (prístupová smernica), smernicu
2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) a smernicu Európ
skeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcu sa
spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore
elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických
komunikáciách) (1);

m)

„poskytovanie elektronickej komunikačnej siete“ je zriadenie,
prevádzka, riadenie alebo sprístupňovanie takejto siete;

n)

„koncový užívateľ“ je užívateľ neposkytujúci verejné komuni
kačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné
služby;

▼M3

▼C1

▼B

(1) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

2002L0021 — SK — 19.12.2009 — 003.003 — 15
▼B
o)

►C1 „zariadenie pre zdokonalenú digitálnu televíziu“ ◄ je
účastnícke koncové zariadenie určené na pripojenie k televíznemu
prijímaču alebo integrovaný digitálny televízny prijímač, ktoré
dokážu prijímať interaktívne služby digitálnej televízie;

p)

„aplikačné programové rozhranie API“ znamená softvérové
rozhrania medzi aplikáciami, sprístupnené vysielateľmi alebo
poskytovateľmi služieb a prostriedkami v ►C1 zariadeniach pre
zdokonalenú digitálnu televíziu ◄ pre digitálne televízne a rozhla
sové služby;

q)

„pridelenie frekvenčného spektra“ znamená určenie daného frek
venčného pásma na využitie jedným, prípadne viacerými druhmi
rádiokomunikačných služieb podľa stanovených podmienok;

r)

„škodlivé rušenie“ znamená rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie
rádionavigačnej služby alebo iných záchranných služieb alebo
ktoré inak vážne zhoršuje, znemožňuje alebo opakovane prerušuje
rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú v súlade s platnými
medzinárodnými predpismi, predpismi Spoločenstva alebo vnútro
štátnymi predpismi;

s)

„volanie“ znamená spojenie zostavené prostredníctvom verejne
dostupnej elektronickej komunikačnej služby, ktoré umožňuje
obojsmernú hlasovú komunikáciu.

▼M3

▼B
KAPITOLA II
NÁRODNÉ REGULAČNÉ ORGÁNY

Článok 3
Národné regulačné orgány
1.
Členské štáty zabezpečia, aby každú úlohu uloženú národným
regulačným orgánom v tejto smernici alebo špecifických smerniciach
vykonával príslušný orgán.

2.
Členské štáty zaručia nezávislosť národných regulačných orgánov
tým, že zabezpečia ich právne oddelenie a nezávislé fungovanie od
všetkých organizácií poskytujúcich elektronické komunikačné siete,
zariadenia alebo služby. Členské štáty, ktoré si ponechajú vlastnícke
práva alebo kontrolu nad podnikmi poskytujúcimi elektronické komu
nikačné siete a/alebo služby, zabezpečia účinné štrukturálne oddelenie
regulačnej funkcie od činností súvisiacich s vlastníctvom alebo riade
ním.

▼M3
3.
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány vykoná
vali svoje právomoci nestranne, transparentne a včas. Členské štáty
zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali primerané finančné
a ľudské zdroje na plnenie úloh, ktorými sú poverené.
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▼M3
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 4 a 5,
►C2 3a.
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 Spoločen
stva, 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 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 zverejňujú. 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
regulátorov pre elektronické komunikácie (Body of European Regula
tors for Electronic Communications – BEREC) (1).

3b.
Členské štáty zabezpečia, aby jednotlivé národné regulačné
orgány aktívne podporovali ciele BEREC súvisiace s podporou väčšej
koordinácie a konzistentnosti pri regulácii.

3c.
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány pri prijí
maní svojich rozhodnutí týkajúcich sa ich národných trhov v čo
najväčšej miere zohľadňovali stanoviská a spoločné stanoviská prijaté
BEREC.

▼B
4.
Členské štáty zverejnia úlohy, ktoré majú vykonávať národné
regulačné orgány v ľahko dostupnej forme, najmä ak sú takéto úlohy
uložené viac ako jednému orgánu. Členské štáty zabezpečia v prípade
potreby porady a spoluprácu medzi týmito orgánmi, a v záležitostiach
spoločného záujmu medzi týmito orgánmi a národnými orgánmi pove
renými vykonávaním práva hospodárskej súťaže a národnými orgánmi
poverenými vykonávaním spotrebiteľského práva. Ak je viac ako jeden
orgán príslušný riešiť tieto záležitosti, členské štáty zabezpečia, aby boli
príslušné úlohy každého orgánu uverejnené v ľahko dostupnej forme.
(1) 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.
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▼B
5.
Národné regulačné orgány a národné orgány na ochranu hospodár
skej súťaže si navzájom poskytnú informácie potrebné na uplatňovanie
ustanovení tejto smernice a špecifických smerníc. V prípade poskytnu
tých informácií, prijímajúci orgán zabezpečí rovnakú úroveň dôvernosti
ako poskytujúci orgán.
6.
Členské štáty oznámia Komisii všetky národné regulačné orgány
poverené úlohami podľa tejto smernice a špecifických smerníc a ich
príslušné povinnosti.

Článok 4
Právo odvolať sa
▼M3
1.
Členské štáty zabezpečia, aby na vnútroštátnej úrovni existovali
účinné mechanizmy, v rámci ktorých má každý užívateľ alebo podnik
poskytujúci elektronické komunikačné siete a/alebo služby, ktorý je
dotknutý rozhodnutím národného regulačného orgánu, právo podať
odvolanie proti tomuto rozhodnutiu odvolaciemu orgánu, ktorý je nezá
vislý od zúčastnených strán. Takýto orgán, ktorým môže byť súd, musí
mať zodpovedajúce odborné znalosti na účinné vykonávanie svojich
funkcií. Členské štáty zabezpečia, aby sa skutková podstata prípadov
riadne zohľadnila a aby existoval účinný odvolací mechanizmus.
Do rozhodnutia o odvolaní zostáva v platnosti rozhodnutie národného
regulačného orgánu, pokiaľ sa v súlade s vnútroštátnym právom nena
riadia predbežné opatrenia.
▼B
2.
Ak odvolací orgán uvedený v odseku 1 nie je svojim charakterom
súdny, musí vždy predložiť dôvody svojho rozhodnutia v písomnej
forme. V tomto prípade jeho rozhodnutie podlieha preskúmaniu
súdom alebo tribunálom v zmysle článku 234 Zmluvy.
▼M3
3.
Členské štáty zhromažďujú informácie o celkovom obsahu odvo
laní, počte odvolaní, dĺžke trvania odvolacích konaní a počte rozhodnutí
o nariadení predbežných opatrení. Členské štáty poskytujú takéto infor
mácie Komisii a BEREC na základe odôvodnenej žiadosti od jednej
alebo druhej strany.
▼B
Článok 5
Poskytovanie informácií
▼M3
1.
Členské štáty zabezpečia, aby podniky poskytujúce elektronické
komunikačné siete a služby poskytovali všetky informácie vrátane
finančných informácií, ktoré národné regulačné orgány potrebujú na
zabezpečenie súladu s ustanoveniami tejto smernice a špecifických
smerníc alebo s rozhodnutiami prijatými podľa tejto smernice a špecific
kých smerníc. Národné regulačné orgány majú právomoc požadovať od
takýchto podnikov, aby poskytovali najmä informácie o budúcom
vývoji sietí alebo služieb, ktorý by mohol mať vplyv na veľkoobchodné
služby, ktoré ponúkajú konkurentom. Od podnikov s významným
vplyvom na veľkoobchodných trhoch sa môže tiež vyžadovať, aby
odovzdávali účtovné údaje o maloobchodných trhoch, ktoré súvisia
s danými veľkoobchodnými trhmi.
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▼M3
Podniky musia takéto informácie poskytovať na požiadanie a v súlade
s časovým harmonogramom a s takou úrovňou podrobností, aké vyža
duje národný regulačný orgán. Informácie požadované národným regu
lačným orgánom musia byť primerané plneniu danej úlohy. Národný
regulačný orgán uvedie dôvody svojej žiadosti o informácie a s informá
ciami zaobchádza podľa odseku 3.

▼B
2.
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány na základe
odôvodnenej žiadosti poskytovali Komisii informácie potrebné na vyko
návanie jej úloh podľa zmluvy. Informácie požadované Komisiou musia
byť primerané vykonávaniu týchto úloh. Ak sa poskytované informácie
týkajú informácií poskytnutými podnikmi na žiadosť národného regu
lačného orgánu, musia byť o tom dané podniky informované.
►C1 Komisia sprístupní poskytnuté informácie inému takémuto
orgánu v inom členskom štáte v potrebnom rozsahu, ak orgán, ktorý
poskytne takúto informáciu výslovne a odôvodnene nepožiada o jej
nešírenie. ◄

S ohľadom na odsek 3 členské štáty zabezpečia, aby informácie pred
ložené jednému národnému regulačnému orgánu mohli byť prístupné
na základe opodstatnenej žiadosti inému takémuto orgánu v tom istom
alebo inom členskom štáte, ak je potrebné umožniť jednému alebo
druhému orgánu splniť ich povinnosti podľa práva spoločenstva.

3.
Ak národný regulačný orgán považuje informácie za dôverné
podľa práva spoločenstva alebo vnútroštátneho práva o obchodnom
tajomstve, Komisia a dotknuté národné regulačné orgány takúto dôver
nosť zabezpečia.

4.
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány konajúce
podľa vnútroštátneho práva o verejnom prístupe k informáciám a podľa
práva spoločenstva a vnútroštátneho práva o obchodnom tajomstve
zverejnili takéto informácie, ktoré by prispeli k otvorenému a súťažne
orientovanému trhu.

5.
Národné regulačné orgány zverejnia podmienky verejného
prístupu k informáciám, ako sú uvedené v odseku 4, vrátane postupov
potrebných na získanie takéhoto prístupu.

▼M3
Článok 6
Mechanizmus konzultácií a transparentnosti
S výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 9, článok 20
alebo článok 21, členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že národné
regulačné orgány majú v úmysle prijať opatrenia podľa tejto smernice
alebo špecifických smerníc alebo ustanoviť obmedzenia v súlade
s článkom 9 ods. 3 a 4, ktoré majú významný vplyv na relevantný
trh, poskytli zainteresovaným stranám príležitosť predložiť k návrhu
opatrení v primeranej lehote pripomienky.

Národné regulačné orgány uverejnia svoje vnútroštátne konzultačné
postupy.
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▼M3
Členské štáty zabezpečia vytvorenie jediného informačného miesta,
prostredníctvom ktorého možno získať prístup k všetkým prebiehajúcim
konzultáciám.

Národný regulačný orgán zverejní výsledky konzultačného postupu
s výnimkou dôverných informácií v súlade s právom Spoločenstva
a vnútroštátnym právom o obchodnom tajomstve.

Článok 7
Konsolidácia vnútorného trhu v oblasti elektronických komunikácií
1.
Pri vykonávaní svojich úloh podľa tejto smernice a špecifických
smerníc národné regulačné orgány zohľadňujú ciele stanovené v článku 8
do takej miery, v akej sa týkajú fungovania vnútorného trhu.

2.
Národné regulačné orgány vzájomnou transparentnou spoluprácou
a spoluprácou s Komisiou a BEREC prispievajú k rozvoju vnútorného
trhu, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie ustanovení tejto smernice
a špecifických smerníc vo všetkých členských štátoch. Na tento účel
najmä spolupracujú s Komisiou a BEREC s cieľom určiť druhy
nástrojov a nápravných opatrení, ktoré sú najvhodnejšie na riešenie
konkrétnych druhov situácií na trhu.

3.
Ak odporúčania alebo usmernenia prijaté podľa článku 7b neus
tanovujú inak a ak národný regulačný orgán po skončení konzultácií
uvedených v článku 6 zamýšľa prijať opatrenie:

a) na ktoré sa vzťahujú články 15 alebo 16 tejto smernice alebo
články 5 alebo 8 smernice 2002/19/ES (prístupová smernica) a

b) ktoré by malo vplyv na obchod medzi členskými štátmi,

súčasne v súlade s článkom 5 ods. 3 sprístupní Komisii, BEREC
a národným regulačným orgánom v ostatných členských štátoch návrh
opatrenia spolu s odôvodnením, z ktorého opatrenie vychádza, a oznámi
to Komisii, BEREC a ostatným národným regulačným orgánom.
Národné regulačné orgány, BEREC a Komisia môžu dotknutému národ
nému regulačnému orgánu predložiť pripomienky len do jedného
mesiaca. Lehotu jedného mesiaca nemožno predĺžiť.

4.
Ak je zamýšľané opatrenie, na ktoré sa vzťahuje odsek 3, zame
rané na:

a) určenie relevantného trhu, ktorý sa odlišuje od trhov určených
v odporúčaní v súlade s článkom 15 ods. 1, alebo

b) rozhodnutie, či daný podnik označiť, alebo neoznačiť ako podnik,
ktorý má samostatne alebo spoločne s inými podnikmi významný
vplyv na trhu podľa článku 16 ods. 3, 4 alebo 5,
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▼M3
a pokiaľ by malo vplyv na obchod medzi členskými štátmi a Komisia
oznámila národnému regulačnému orgánu, že sa domnieva, že návrh
opatrenia by vytvoril prekážku jednotného trhu, alebo že má vážne
pochybnosti o jeho zlučiteľnosti s právom Spoločenstva, a najmä
s cieľmi uvedenými v článku 8, navrhované opatrenie sa nesmie prijať
počas nasledujúcich dvoch mesiacov. Túto lehotu nemožno predĺžiť.
Komisia v takomto prípade oznámi svoje výhrady ostatným národným
regulačným orgánom.
5.

V lehote dvoch mesiacov uvedenej v odseku 4 Komisia môže:

a) prijať rozhodnutie, ktorým dotknutému národnému regulačnému
orgánu uloží povinnosť vziať daný návrh späť a/alebo
b) prijať rozhodnutie o stiahnutí svojich výhrad k navrhovanému opat
reniu uvedenému v odseku 4.
Komisia pred prijatím rozhodnutia v čo najväčšej miere zohľadní stano
visko BEREC. K tomuto rozhodnutiu priloží podrobnú a objektívnu
analýzu, v ktorej uvedie dôvody, prečo by sa návrh opatrenia nemal
prijať, a pripojí konkrétne návrhy na zmenu návrhu opatrenia.
6.
Ak Komisia prijme rozhodnutie v súlade s odsekom 5, ktorým
národný regulačný orgán požiada, aby vzal späť návrh opatrenia,
národný regulačný orgán návrh opatrenia zmení alebo vezme späť do
šiestich mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisie. V prípade zmeny
návrhu opatrenia národný regulačný orgán uskutoční verejnú konzul
táciu v súlade s postupmi uvedenými v článku 6 a znovu oznámi
Komisii zmenený návrh opatrenia v súlade s ustanoveniami odseku 3.
7.
Dotknutý národný regulačný orgán v čo najväčšej miere zohľadní
pripomienky ostatných národných regulačných orgánov, BEREC
a Komisie a môže okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje odsek 4
a odsek 5 písm. a), prijať výsledný návrh opatrenia, pričom ho
v takom prípade oznámi Komisii.
8.
Národný regulačný orgán oznámi Komisii a BEREC všetky prijaté
konečné opatrenia, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 3 písm. a) a b).
9.
Za výnimočných okolností, keď sa národný regulačný orgán
domnieva, že existuje naliehavá potreba konať s cieľom chrániť hospo
dársku súťaž a záujmy užívateľov, môže odchylne od postupu uvede
ného v odsekoch 3 a 4 ihneď prijať primerané a predbežné opatrenia.
Takéto opatrenia s úplným odôvodnením bezodkladne oznámi Komisii,
ostatným národným regulačným orgánom a BEREC. Na rozhodnutie
národného regulačného orgánu, ktorým sa takéto opatrenia zmenia na
trvalé alebo ktorým sa predĺži ich platnosť, sa vzťahujú ustanovenia
odsekov 3 a 4.

Článok 7 a
Postup jednotného uplatňovania nápravných opatrení
1.
Ak cieľom zamýšľaného opatrenia podľa článku 7 ods. 3 je ulože
nie, zmena a doplnenie alebo zrušenie povinnosti prevádzkovateľa pri
uplatňovaní článku 16 v spojení s článkom 5 a článkami 9 až 13
smernice 2002/19/ES (prístupová smernica) a článku 17 smernice
2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe), Komisia môže v lehote
jedného mesiaca stanovenej v článku 7 ods. 3 tejto smernice oznámiť
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príslušnému národnému regulačnému orgánu a BEREC dôvody, prečo
sa domnieva, že navrhované opatrenie by tvorilo prekážku jednotného
trhu, alebo prečo má vážne pochybnosti o jeho zlučiteľnosti s právom
Spoločenstva. V takomto prípade sa navrhované opatrenie nemôže
prijať ďalšie tri mesiace od oznámenia Komisie.
Ak sa neuskutočnilo takéto oznámenie, príslušný národný regulačný
orgán môže navrhované opatrenie prijať, pričom v najvyššej miere
zohľadní všetky pripomienky Komisie, BEREC alebo ktoréhokoľvek
iného národného regulačného orgánu.
2.
V rámci trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1 Komisia,
BEREC a príslušný národný regulačný orgán úzko spolupracujú, aby
našli najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie v súvislosti s cieľmi stano
venými v článku 8, pričom náležite zohľadňujú názory účastníkov trhu
a potrebu zabezpečiť rozvoj jednotného regulačného postupu.
3.
BEREC, ktorý koná v mene väčšiny svojich členov, vydá do
šiestich týždňov od začiatku trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1
stanovisko k oznámeniu Komisie, ktoré sa uvádza v odseku 1, pričom
naznačí, či sa domnieva, že navrhované opatrenie by sa malo zmeniť
alebo stiahnuť, a podľa potreby predloží na tento účel aj konkrétne
návrhy. Stanovisko sa musí zdôvodniť a zverejniť.
4.
Ak sa BEREC vo svojom stanovisku stotožní s vážnymi pochyb
nosťami Komisie, úzko spolupracuje s príslušným národným regu
lačným orgánom, aby našli najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie.
Pred skončením trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1 národný regu
lačný orgán môže:
a) zmeniť alebo stiahnuť navrhované opatrenie, pričom čo najviac
zohľadní oznámenie Komisie uvedené v odseku 1 a stanovisko
a odporúčanie BEREC;
b) ponechať navrhované opatrenie.
5.
Keď sa BEREC nestotožňuje s vážnymi pochybnosťami Komisie
alebo nevyjadrí svoje stanovisko, alebo keď národný regulačný orgán
zmení alebo ponechá svoje navrhované opatrenie podľa odseku 4,
Komisia môže do jedného mesiaca po skončení trojmesačnej lehoty
uvedenej v odseku 1 a pri čo najväčšom zohľadnení stanoviska BEREC,
ak bolo vyjadrené:
a) vydať odporúčanie, v ktorom žiada, aby dotknutý národný regulačný
orgán zmenil alebo vzal späť navrhované opatrenie, a uvedie dôvody
tohto odporúčania, najmä ak sa BEREC nestotožňuje s vážnymi
pochybnosťami Komisie, a predložiť na tento účel aj konkrétne
návrhy;
b) prijať rozhodnutie o stiahnutí svojich výhrad vyjadrených podľa
odseku 1.
6.
Príslušný národný regulačný orgán oznámi Komisii a BEREC
konečné prijaté opatrenie do jedného mesiaca od vydania odporúčania
Komisie podľa odseku 5 písm. a) alebo od stiahnutia jej výhrad podľa
odseku 5 písm. b).
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Túto lehotu možno predĺžiť, aby národný regulačný orgán mohol usku
točniť verejnú konzultáciu podľa článku 6.
7.
Keď sa národný regulačný orgán rozhodne nezmeniť alebo
nestiahnuť navrhované opatrenie na základe odporúčania vydaného
podľa odseku 5 písm. a), uvedie dôvody.
8.
Národný regulačný orgán môže v ktoromkoľvek štádiu navrho
vané opatrenie vziať späť.

Článok 7b
Vykonávacie ustanovenia
1.
Po verejnej konzultácii a konzultácii s národnými regulačnými
orgánmi a zohľadňujúc v čo najväčšej miere stanovisko BEREC,
Komisia môže v súvislosti s článkom 7 prijať odporúčania a/alebo
usmernenia, ktorými sa vymedzí forma a obsah oznámení požadovaných
podľa článku 7 ods. 3, ako aj úroveň podrobností, ktoré sa majú v týchto
oznámeniach uviesť, okolnosti, za ktorých sa oznámenia nebudú poža
dovať, a počítanie lehôt.
2.
Opatrenia uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s poradným
postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.
▼B
KAPITOLA III
ÚLOHY NÁRODNÝCH REGULAČNÝCH ORGÁNOV

Článok 8
Ciele politiky a princípy regulácie
1.
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány pri vyko
návaní regulačných úloh uvedených v tejto smernici a špecifických
smerniciach, uskutočnili všetky zodpovedajúce opatrenia zamerané
na dosiahnutie cieľov stanovených v odsekoch 2, 3, a 4. Takéto opat
renia musia byť primerané týmto cieľom.
▼M3
Pokiaľ sa v článku 9 o rádiových frekvenciách neustanovuje inak,
členské štáty v čo najväčšej miere zohľadňujú požiadavku technolo
gickej neutrality regulácie a zabezpečia, aby národné regulačné orgány
pri plnení regulačných úloh uvedených v tejto smernici a v špecifických
smerniciach, a najmä úloh, ktoré majú zabezpečiť efektívnu hospo
dársku súťaž, postupovali podobne.
▼B
Národné regulačné orgány môžu prispieť v rámci svojich kompetencií
k zabezpečeniu vykonávania politických opatrení zameraných
na podporu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti ako aj plurality médií.
2.
Národné regulačné orgány podporujú súťaž pri poskytovaní elek
tronických komunikačných sietí, elektronických komunikačných služieb
a ►C1 pridružených prostriedkov ◄ a služieb okrem iného tým, že:
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a) zabezpečia, aby užívatelia vrátane užívateľov so zdravotným postih
nutím, starších užívateľov a užívateľov s osobitnými sociálnymi
potrebami mali maximálne výhody z hľadiska výberu, ceny
a kvality;
b) zabezpečia, aby nedošlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodár
skej súťaže v odvetví elektronických komunikácií, ako aj pri
prenose obsahu;
__________
▼B
d) podporia efektívne využívanie a správu zdrojov rádiových frek
vencií a čísiel.
3.
Národné regulačné orgány prispievajú k rozvoju vnútorného trhu
okrem iného tým, že:
a) odstránia pretrvávajúce prekážky pri poskytovaní elektronických
komunikačných sietí, ►C1 pridružených prostriedkov ◄ a služieb
a elektronických komunikačných služieb na európskej úrovni;
b) podporia budovanie a rozvoj transeurópskych sietí a súčinnosť (inte
roperabilitu) celoeurópskych služieb a prepojenie koniec — koniec;
▼M3

__________
d) spolupracujú navzájom s Komisiou a BEREC, tak aby zabezpečili
rozvoj jednotného regulačného postupu a jednotné uplatňovanie tejto
smernice a špecifických smerníc.

▼B
4.
Národné regulačné orgány podporia záujmy občanov Európskej
únie okrem iného tým, že:
a) zabezpečia prístup všetkých občanov k univerzálnej službe uvedenej
v smernici 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe);
b) zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov pri ich rokovaniach
s dodávateľmi, najmä zabezpečením dostupnosti jednoduchých
a nenákladných postupov pri riešení sporov vykonávaných orgánom
nezávislým od zúčastnených strán;
c) prispejú k zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany osobných údajov
a súkromia;
d) podporia poskytovanie prehľadných informácií najmä požadovaním
transparentnosti taríf a podmienok používania verejne dostupných
elektronických komunikačných služieb;
▼M3
e) riešia potreby osobitných sociálnych skupín, najmä užívateľov so
zdravotným postihnutím, starších užívateľov a užívateľov s osobit
nými sociálnymi potrebami;
▼B
f) zabezpečia, aby sa zachovala integrita a bezpečnosť verejných komu
nikačných sietí;
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g) podporujú možnosti užívateľov dostať sa k informáciám, šíriť ich
a prevádzkovať aplikácie a služby podľa vlastného výberu;

5.
Národné regulačné orgány pri plnení cieľov politiky uvedených
v odsekoch 2, 3 a 4 uplatňujú objektívne, transparentné, nediskrimi
načné a primerané regulačné zásady tým, že okrem iného:

a) podporujú predvídateľnosť regulácie zabezpečením jednotného regu
lačného prístupu v náležitých obdobiach preskúmania;

b) zabezpečujú, aby za podobných okolností nedochádzalo k diskrimi
nácii pri zaobchádzaní s podnikmi, ktoré poskytujú elektronické
komunikačné siete a služby;

c) chránia hospodársku súťaž v prospech spotrebiteľov a prípadne
podporujú hospodársku súťaž v oblasti infraštruktúry;

d) podporujú efektívne investície do novej a zdokonaľovanej infraštruk
túry a jej inovácie aj tým, že zabezpečujú, aby sa vo všetkých
prístupových povinnostiach náležite zohľadnilo riziko, ktoré znášajú
investičné spoločnosti, a umožňujú rôzne dohovory o spolupráci
investorov a strán, ktoré sa snažia získať prístup, aby sa diverzifiko
valo riziko investovania, pričom sa zabezpečí zachovanie konkuren
cieschopnosti na trhu a zásada nediskriminácie;

e) náležite zohľadňujú odlišné situácie v oblasti hospodárskej súťaže
a spotrebiteľov v rozličných geografických oblastiach jedného člen
ského štátu;

f) ukladajú regulačné povinnosti ex ante len vtedy, keď neexistuje
efektívna a trvalo udržateľná hospodárska súťaž, a uvoľňujú alebo
rušia tieto povinnosti, keď je táto podmienka splnená.

Článok 8a
Strategické

plánovanie a koordinácia
frekvenčného spektra

politiky

rádiového

1.
Členské štáty spolupracujú navzájom a s Komisiou pri strate
gickom plánovaní, koordinácii a harmonizácii využívania rádiového
frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve. Na tieto účely
zohľadňujú okrem iného aspekty politík Európskej únie týkajúce sa
hospodárstva, bezpečnosti, zdravia, verejného záujmu, slobody prejavu,
kultúry, vedy, spoločnosti a techniky, ako aj rozličné záujmy skupín
užívateľov rádiového frekvenčného spektra, aby sa optimalizovalo jeho
využitie a aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu.

2.
Členské štáty vzájomnou spoluprácou a spoluprácou s Komisiou
podporujú koordináciu prístupov v rámci politiky rádiového frekvenč
ného spektra v Európskom spoločenstve a prípadné harmonizované
podmienky týkajúce sa dostupnosti rádiového frekvenčného spektra
a jeho efektívneho využívania na vybudovanie a fungovanie vnútorného
trhu v oblasti elektronických komunikácií.
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3.
Komisia môže Európskemu parlamentu a Rade predkladať legi
slatívne návrhy na zriadenie viacročných programov politiky rádiového
frekvenčného spektra, pričom v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko
Skupiny politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPG) ustanovenej
rozhodnutím Komisie 2002/622/ES z 26. júla 2002 o zriadení Skupiny
politiky rádiového frekvenčného spektra (1). Tieto programy určia poli
tickú orientáciu a ciele strategického plánovania a harmonizácie využí
vania rádiového frekvenčného spektra v súlade s ustanoveniami tejto
smernice a špecifických smerníc.
4.
Ak si to vyžaduje zabezpečenie účinnej koordinácie záujmov
Európskeho spoločenstva v medzinárodných organizáciách príslušných
v záležitostiach rádiového frekvenčného spektra, Komisia môže
navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade ciele spoločnej politiky,
pričom čo najviac zohľadňuje stanovisko RSPG.

Článok 9
Správa rádiových frekvencií pre elektronické komunikačné služby
1.
Členské štáty zabezpečia účinnú správu rádiových frekvencií pre
elektronické komunikačné služby na svojom území v súlade s článkami
8 a 8a, pričom náležite zohľadňujú skutočnosť, že rádiové frekvencie sú
verejným majetkom s významnou spoločenskou, kultúrnou a hospo
dárskou hodnotou. Zabezpečia, aby prideľovanie frekvenčného spektra
pre elektronické komunikačné služby a vydávanie všeobecných povo
lení alebo individuálnych práv na používanie takýchto rádiových frek
vencií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi bolo založené na objektív
nych, transparentných, nediskriminačných a primeraných kritériách.
Pri uplatňovaní tohto článku členské štáty rešpektujú príslušné medzi
národné dohody vrátane rádiokomunikačného poriadku ITU a môžu
zohľadniť verejné záujmy.
2.
Členské štáty podporujú harmonizáciu používania rádiových frek
vencií v celom Spoločenstve v súlade s potrebou zabezpečiť ich účinné
a efektívne využívanie, a to aj v rámci úsilia o dosiahnutie výhod pre
spotrebiteľov, ako sú napríklad úspory z rozsahu alebo interoperabilita
služieb. Konajú pritom v súlade s článkom 8a a s rozhodnutím
č. 676/2002/ES (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre).
3.
Pokiaľ nie je v druhom pododseku ustanovené inak, členské štáty
zabezpečia, aby sa všetky druhy technológií používaných pre elektro
nické komunikačné služby mohli využívaťv rádiových frekvenčných
pásmach vyhlásených za dostupné pre elektronické komunikačné služby
v ich národných plánoch frekvenčného spektra v súlade s právom
Spoločenstva.
Členské štáty však môžu pre niektoré druhy rádiových sietí alebo
bezdrôtovej prístupovej technológie používané pre elektronické komu
nikačné služby ustanoviť primerané a nediskriminačné obmedzenia, ak
je to potrebné s cieľom:
a) zabrániť škodlivému rušeniu;
b) chrániť verejné zdravie pred elektromagnetickými poľami;
(1) Ú. v. ES L 198, 27.7.2002, s. 49.
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c) zabezpečiť technickú kvalitu služby;
d) zabezpečiť maximalizáciu spoločného využívania rádiovej frekven
cie;
e) garantovať efektívne využívanie frekvenčného spektra alebo
f) zabezpečiť splnenie
s odsekom 4.

cieľa

všeobecného

záujmu

v

súlade

4.
Pokiaľ nie je v druhom pododseku ustanovené inak, členské štáty
zabezpečia, aby sa všetky druhy elektronických komunikačných služieb
mohli poskytovaťv rádiových frekvenčných pásmach vyhlásených za
dostupné pre elektronické komunikačné služby v ich národných plánoch
frekvenčného spektra v súlade s právom Spoločenstva. Členské štáty
však môžu pre elektronické komunikačné služby, ktoré sa majú posky
tovať, ustanoviť primerané a nediskriminačné obmedzenia vrátane
prípadného plnenia požiadaviek rádiokomunikačného poriadku ITU.
Opatrenia, ktorými sa požaduje, aby sa elektronická komunikačná
služba poskytovala v konkrétnom pásme dostupnom pre elektronické
komunikačné služby, musia byť odôvodnené s cieľom zabezpečiť
plnenie cieľa všeobecného záujmu vymedzeného členskými štátmi
v súlade s právom Spoločenstva, ako napríklad:
a) ochrana života;
b) podpora sociálnej, regionálnej alebo územnej súdržnosti;
c) zabránenie neefektívnemu využívaniu rádiových frekvencií alebo
d) podpora kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a plurality médií
napríklad poskytovaním služieb rozhlasového a televízneho vysiela
nia.
Opatrenie, ktorým sa zakazuje poskytovať akúkoľvek inú elektronickú
komunikačnú službu v konkrétnom pásme, sa môže zaviesť len v prípa
doch odôvodnených potrebou chrániť služby zabezpečujúce ochranu
života. Členské štáty môžu výnimočne aj rozšíriť takéto opatrenie
s tým, aby sa plnili aj iné ciele všeobecného záujmu, ako ich vymedzia
členské štáty v súlade s právom Spoločenstva.
5.
Nevyhnutnosť obmedzení uvedených v odsekoch 3 a 4 členské
štáty pravidelne preskúmavajú a výsledky takýchto preskúmaní zverej
ňujú.
6.
Odseky 3 a 4 sa vzťahujú na frekvenčné spektrum pridelené elek
tronickým komunikačným službám, vydané všeobecné povolenia a indi
viduálne práva na používanie rádiových frekvencií udelené po 25. máji
2011.
Na pridelené časti frekvenčného spektra, všeobecné povolenia a indivi
duálne práva na používanie, ktoré existovali do 25. mája 2011, sa
vzťahuje článok 9a.
7.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia špecifických smerníc,
a zohľadňujúc relevantné vnútroštátne okolnosti, členské štáty môžu
ustanoviť pravidlá s cieľom predchádzať nadmernému hromadeniu frek
venčného spektra najmä stanovením prísnych lehôt na účinné využí
vanie práv na používanie ich držiteľmi a uplatňovaním sankcií vrátane
pokút alebo odňatia práv na používanie v prípade nedodržania takýchto
lehôt. Tieto pravidlá sa musia tvoriť a uplatňovať primeraným, nedi
skriminačným a transparentným spôsobom.
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Článok 9a
Preskúmavanie obmedzení existujúcich práv
1.
Členské štáty môžu počas piatich rokov počnúc 25. májom 2011
povoliť, aby držitelia práv na používanie rádiových frekvencií, ktoré im
boli udelené pred uvedeným dátumom a ktoré zostanú platné najmenej
päť rokov po uvedenom dátume, predložili príslušnému vnútroštátnemu
orgánu žiadosť o nové posúdenie obmedzení ich práv v súlade
s článkom 9 ods. 3 a 4.
Príslušný vnútroštátny orgán pred prijatím svojho rozhodnutia oznámi
držiteľovi práva, že obmedzenia znovu posúdil, pričom uvedie rozsah
práva po novom posúdení a poskytne mu primeranú lehotu, aby mohol
svoju žiadosť vziať späť.
Pokiaľ držiteľ práva svoju žiadosť vezme späť, zostane právo nezme
nené až do skončenia jeho platnosti alebo do konca päťročného obdo
bia, podľa toho, čo nastane skôr.
2.
Po skončení päťročného obdobia uvedeného v odseku 1 členské
štáty prijmú všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa na
všetky zostávajúce všeobecné povolenia a individuálne práva na použí
vanie a na časti frekvenčného spektra používané pre elektronické komu
nikačné služby, ktoré existovali k 25. máju 2011, vzťahoval článok 9
ods. 3 a 4.
3.
Pri uplatňovaní tohto článku členské štáty prijmú vhodné opatrenia
na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže.
4.
Opatrenia prijaté na základe tohto článku nepredstavujú udelenie
nových práv na používanie, a preto nepodliehajú príslušným ustanove
niam článku 5 ods. 2 smernice 2002/20/ES (smernica o povolení).

Článok 9b
Prevod

alebo

prenájom individuálnych práv
rádiových frekvencií

na

používanie

1.
Členské štáty zabezpečia, aby podniky mohli v súlade s podmien
kami spojenými s právami na využívanie rádiových frekvencií a v súlade
s vnútroštátnymi postupmi previesť na iné podniky alebo prenajímať
iným podnikom individuálne práva na využívanie rádiových frekvencií
v pásmach, pre ktoré je to ustanovené vo vykonávacích opatreniach
prijatých podľa článku 3.
Takisto v prípade iných pásem členské štáty môžu stanoviť, aby
podniky prevádzali individuálne užívacie práva na rádiové frekvencie
na iné podniky alebo im ich prenajímali v súlade s vnútroštátnymi
postupmi.
Podmienky súvisiace s individuálnymi právami na používanie rádiových
frekvencií zostávajú v platnosti aj po prevode alebo prenájme práv,
pokiaľ príslušný vnútroštátny orgán neustanoví inak.
Členské štáty môžu tiež určiť, že ustanovenia tohto odseku sa neuplat
ňujú, keď podnik pôvodne získal individuálne užívacie právo na rádiové
frekvencie bezplatne.
2.
Členské štáty zabezpečia, aby sa zámer podniku previesť práva na
používanie rádiových frekvencií, ako aj ich skutočný prevod oznámil
v súlade s vnútroštátnymi postupmi príslušnému vnútroštátnemu orgánu
zodpovednému za udeľovanie individuálnych práv na používanie a aby
sa zverejnil. Ak je používanie rádiovej frekvencie harmonizované
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prostredníctvom uplatňovania rozhodnutia č. 676/2002/ES (rozhodnutie
o rádiovom frekvenčnom spektre) alebo iných opatrení Spoločenstva,
každý takýto prevod musí byť v súlade s takýmto harmonizovaným
používaním.

3.
Komisia môže prijať vhodné vykonávacie opatrenia s cieľom iden
tifikovať pásma, v prípade ktorých si podniky môžu medzi sebou prevá
dzať alebo prenajímať práva na používanie rádiových frekvencií. Tieto
opatrenia sa nevzťahujú na frekvencie, ktoré sa používajú na vysielanie.

Tieto technické vykonávacie opatrenia zamerané na zmenu nepodstat
ných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regu
lačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.

▼B
Článok 10
Číslovanie, mená a adresy
▼M3
1.
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány riadili
udeľovanie práv na používanie všetkých národných číslovacích zdrojov
a spravovali národné číslovacie plány. Členské štáty zabezpečia poskyt
nutie zodpovedajúcich čísel a číselných množín všetkým verejne
dostupným elektronickým komunikačným službám. Národné regulačné
orgány ustanovia objektívne, transparentné a nediskriminačné postupy
udeľovania práv na používanie národných číslovacích zdrojov.

2.
Národné regulačné orgány zabezpečia, aby sa národné číslovacie
plány a postupy uplatňovali spôsobom zabezpečujúcim rovnaké zaob
chádzanie so všetkými poskytovateľmi verejne dostupných elektronic
kých komunikačných služieb. Členské štáty najmä zabezpečia, aby
podnik, ktorému bolo udelené právo na používanie číselnej množiny,
nediskriminoval ostatných poskytovateľov elektronických komunikač
ných služieb, pokiaľ ide o postupnosť čísel používaných na zabezpe
čenie prístupu k ich službám.

▼B
3.
Členské štáty zabezpečia, aby národné číslovacie plány a všetky
ich následné doplnky alebo zmeny boli zverejnené okrem výnimiek
obmedzení vyplývajúcich z dôvodov národnej bezpečnosti.

▼M3
4.
Členské štáty podporujú harmonizáciu osobitných čísel alebo
číselných množín v rámci Spoločenstva, ak to prispieva k fungovaniu
vnútorného trhu a rozvoju celoeurópskych služieb. Komisia môže
v tejto veci prijímať vhodné technické vykonávacie opatrenia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smer
nice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom
s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.
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5.
Ak je to vhodné z dôvodu zabezpečenia úplnej globálnej súčin
nosti (interoperability) služieb, členské štáty koordinujú svoje stanoviská
v medzinárodných organizáciách a fórach, v ktorých sa prijímajú
rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa číslovania, mien a adries elektro
nických komunikačných sietí a služieb.
Článok 11
Práva vstupu
1.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán pri posudzovaní:

▼C1
— žiadosti o udelenie práv na inštaláciu zariadení na, nad alebo pod
verejným alebo súkromným majetkom podniku oprávneného posky
tovať verejné komunikačné siete alebo
— žiadosti o udelenie práv na inštaláciu zariadení na, nad alebo pod
verejným majetkom podniku oprávneného poskytovať neverejné
komunikačné siete,
▼B
tento príslušný úrad:
▼M3
— konal na základe jednoduchých, efektívnych, transparentných
a verejne dostupných postupov uplatňovaných bez diskriminácie
a bezodkladne a v každom prípade prijal svoje rozhodnutie do šies
tich mesiacov od podania žiadosti s výnimkou prípadov vyvlastnenia
a
▼B
— dodržiaval princípy transparentnosti a nediskriminácie pri priraďo
vaní (určovaní) podmienok k takým právam.
▼C1
Uvedené postupy sa môžu líšiť podľa toho, či žiadateľ poskytuje alebo
neposkytuje verejné komunikačné siete.
▼M3
2.
Ak si verejné alebo miestne orgány ponechávajú vlastníctvo
podnikov prevádzkujúcich verejné elektronické komunikačné siete
a/alebo poskytujúcich verejne dostupné elektronické komunikačné
služby alebo ak si ponechávajú kontrolu nad takýmito podnikmi,
členské štáty zabezpečia, aby existovalo účinné štrukturálne oddelenie
funkcie zodpovednej za udeľovanie práv uvedených v odseku 1 od
činností súvisiacich s vlastníctvom alebo kontrolou.
▼B
3.
Členské štáty zabezpečia existenciu účinného mechanizmu umož
ňujúceho podnikom odvolať sa voči rozhodnutiam o udelení práv
na inštaláciu zariadení k orgánu, ktorý je nezávislý od zúčastnených
strán.
▼M3
Článok 12
Spoločné umiestnenie a spoločné používanie sieťových prvkov
a pridružených prostriedkov poskytovateľov elektronických
komunikačných sietí
1.
Ak má podnik poskytujúci elektronické komunikačné siete podľa
vnútroštátnych právnych predpisov právo inštalovať zariadenia na
verejnom alebo súkromnom majetku, nad ním alebo pod ním alebo ak
môže využívať postup na vyvlastnenie alebo využívanie majetku,
národné regulačné orgány môžu pri plnom zohľadnení zásady propor
cionality uložiť spoločné používanie takýchto zariadení alebo majetku
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vrátane budov, vstupov do budov, elektroinštalácie budov, stožiarov,
antén, veží a iných nosných zariadení, káblovodov, rúr, vstupných
šácht a rozvodných skríň.

2.
Členské štáty môžu požadovať, aby držitelia práv uvedení
v odseku 1 spoločne používali zariadenia alebo majetok (vrátane fyzic
kého spoločného umiestnenia) alebo prijali opatrenia na uľahčenie koor
dinácie verejných prác s cieľom chrániť životné prostredie, verejné
zdravie alebo verejnú bezpečnosť alebo s cieľom splniť ciele urbanis
tického a územného plánovania, ale až po uplynutí primeranej lehoty na
verejnú konzultáciu, počas ktorej všetky zainteresované strany musia
dostať príležitosť vyjadriť svoje stanovisko. Takéto prípravné opatrenia
na spoločné používanie alebo koordináciu môžu zahŕňať pravidlá na
rozdelenie nákladov na spoločné využívanie zariadenia alebo majetku.

3.
Členské štáty zabezpečia vnútroštátnym orgánom právomoc
nariadiť po uplynutí primeranej lehoty na verejnú konzultáciu, počas
ktorej musia dostať všetky zainteresované strany príležitosť vyjadriť
svoje stanoviská, aby držitelia práv uvedení v odseku 1 a/alebo majiteľ
elektroinštalácie spoločne využívali elektroinštaláciu vnútri budov alebo
po prvý sústreďovací bod alebo rozvádzač, keď je umiestnený mimo
budovy, ak je to odôvodnené skutočnosťou, že duplicita takejto infra
štruktúry by bola hospodársky neefektívna alebo fyzicky neuskutočni
teľná. Takéto režimy spoločného využívania alebo koordinácie môžu
zahŕňať pravidlá rozdelenia nákladov za spoločné užívanie zariadenia
alebo majetku podľa potreby prispôsobené riziku.

4.
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány mohli
vyžadovať, aby podniky poskytovali na požiadanie príslušných orgánov
informácie, ktoré takéto orgány spolu s národnými regulačnými orgánmi
potrebujú na to, aby mohli vytvoriť podrobný inventár povahy, dostup
nosti a geografickej polohy zariadení uvedených v odseku 1 a sprí
stupniť ho zainteresovaným stranám.

5.
Opatrenia prijaté národným regulačným orgánom v súlade s týmto
článkom musia byť objektívne, transparentné, nediskriminačné a prime
rané. V náležitých prípadoch sa tieto opatrenia vykonávajú koordino
vane s miestnymi orgánmi.

▼B
Článok 13
Oddelené účtovníctvo a finančné správy
1.
Členské štáty vyžadujú, aby podniky poskytujúce elektronické
komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné
služby, ktoré majú špeciálne alebo výhradné práva na poskytovanie
služieb v iných sektoroch v tom istom alebo inom členskom štáte:

a) viedli oddelené účty za činnosti súvisiace s poskytovaním elektro
nických komunikačných sietí alebo služieb v rozsahu, ktorý by bol
vyžadovaný v prípade, že by tieto činnosti boli vykonávané právne
nezávislými spoločnosťami tak, aby bolo možné identifikovať všetky
položky nákladov a výnosov s použitým základom pre ich výpočet
a podrobných pripisovacích metód, týkajúcich sa ich činností súvi
siacich s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo
služieb, vrátane podrobného rozpisu stálych aktív a štrukturálnych
nákladov, alebo
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b) mali štrukturálne oddelené činnosti súvisiace s poskytovaním elek
tronických komunikačných sietí alebo služieb.
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať požiadavky
uvedené v prvom pododseku (písmeno a)) na podniky, ktorých ročný
obrat z činností súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami
alebo službami v členských štátoch nepresiahne 50 miliónov EUR.
2.
Podniky poskytujúce verejné komunikačné siete alebo verejne
dostupné elektronické komunikačné služby, ktoré nepodliehajú požia
davkám obchodného práva a nespĺňajú kritérium malého alebo stred
ného podniku podľa účtovného práva spoločenstva, spracujú finančné
správy a predložia ich nezávislému auditu a uverejnia. Audit sa vykoná
podľa príslušného vnútroštátneho práva a práva Spoločenstva.
Táto požiadavka sa vzťahuje aj na oddelené účty vyžadované podľa
odseku 1 písm. a).
▼M3
KAPITOLA IIIa
BEZPEČNOSŤ A INTEGRITA SIETÍ A SLUŽIEB

Článok 13a
Bezpečnosť a integrita
1.
Členské štáty zabezpečia, aby podniky, ktoré poskytujú verejné
komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné
služby, prijali primerané technické a organizačné opatrenia na primerané
riadenie rizík spojených s bezpečnosťou sietí a služieb. S ohľadom na
najnovší technologický vývoj musia takéto opatrenia zaistiť takú úroveň
bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere daného rizika. Opatrenia sa prijí
majú najmä s cieľom predchádzať bezpečnostným incidentom a minima
lizovať ich vplyv na užívateľov a vzájomne prepojené siete.
2.
Členské štáty zabezpečia, aby podniky, ktoré poskytujú verejné
komunikačné siete, podnikli všetky vhodné kroky na zabezpečenie inte
grity svojich sietí a aby tak zaručili kontinuitu dodávok služieb posky
tovaných prostredníctvom týchto sietí.
3.
Členské štáty zabezpečia, aby podniky, ktoré poskytujú verejné
komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné
služby, informovali príslušný národný regulačný orgán o narušení
bezpečnosti alebo strate integrity, ktoré malo významný vplyv na
prevádzku sietí alebo služieb.
V prípade potreby dotknutý národný regulačný orgán informuje národné
regulačné orgány v ostatných členských štátoch a Európsku agentúru
pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Ak dotknutý národný regu
lačný orgán usúdi, že zverejnenie narušenia je vo verejnom záujme,
môže o ňom informovať verejnosť alebo to uloží ako povinnosť
podnikom.
Dotknutý národný regulačný orgán raz za rok predkladá Komisii a agen
túre ENISA súhrnnú správu o prijatých oznámeniach a o krokoch, ktoré
urobil v súlade s týmto odsekom.
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4.
Komisia môže prijať primerané technické vykonávacie opatrenia
na účely harmonizácie opatrení uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 vrátane
opatrení, ktoré upravujú okolnosti, formát a postupy týkajúce sa požia
daviek na oznamovanie, pričom v čo najväčšej miere zohľadní stano
visko agentúry ENISA. Takéto technické vykonávacie opatrenia budú
v čo najväčšej miere vychádzať z európskych a medzinárodných
noriem, pričom nesmú členským štátom brániť v prijímaní ďalších
požiadaviek s cieľom sledovať ciele ustanovené v odsekoch 1 a 2.
Tieto vykonávacie opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov
tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom
s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.

Článok 13b
Vykonávanie a presadzovanie
1.
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné národné regulačné orgány
mali na účely vykonávania článku 13a právomoc vydávať záväzné
usmernenia vrátane usmernení o lehotách na vykonanie pre podniky,
ktoré poskytujú verejné komunikačné siete alebo verejne dostupné elek
tronické komunikačné služby.
2.
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné národné regulačné orgány
mali právomoc vyžadovať od podnikov, ktoré poskytujú verejné komu
nikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby,
aby:
a) poskytovali informácie potrebné na posúdenie bezpečnosti a/alebo
integrity svojich služieb a sietí vrátane dokumentovaných bezpeč
nostných politík a
b) podstúpili bezpečnostný audit, ktorý vykoná kvalifikovaný nezávislý
subjekt alebo príslušný vnútroštátny orgán, a aby jeho výsledky
poskytli národnému regulačnému orgánu. Náklady na audit znáša
podnik.
3.
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali
všetky právomoci potrebné na vyšetrenie prípadov nedodržiavania pred
pisov a ich dôsledkov na bezpečnosť a integritu sietí.
4.

Týmito ustanoveniami nie je dotknutý článok 3 tejto smernice.

▼B
KAPITOLA IV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 14
Podniky s významným vplyvom na trhu
1.
Ak špecifické smernice vyžadujú od národných regulačných
orgánov aby určili, či majú operátori významný vplyv na trhu podľa
postupu uvedeného v článku 16, uplatnia sa odseky 2 a 3 tohto článku.
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2.
Podnik sa považuje za podnik s významným vplyvom na trhu, ak
sám alebo spoločne s inými podnikmi má postavenie zodpovedajúce
dominancii, t. j. ekonomický vplyv, ktorý mu dovoľuje správať sa
v značnom rozsahu nezávisle od konkurentov, zákazníkov a koncových
spotrebiteľov.
Národné regulačné orgány konajú podľa práva Spoločenstva
a zohľadňujú v čo najväčšej miere pokyny na analýzu trhu a posúdenie
významného vplyvu na trhu, zverejnené Komisiou podľa článku 15,
►C1 najmä pri hodnotení prípadného spoločného dominantného posta
venia dvoch alebo viacerých podnikov na trhu. ◄ Kritéria, ktoré sa
majú použiť na takého posúdenie sú stanovené v Prílohe II.
▼M3
3.
Ak má podnik významný vplyv na konkrétnom trhu (prvý trh),
môže sa tiež označiť za podnik s významným vplyvom na blízkom
príbuznom trhu (druhý trh), ak sú prepojenia medzi týmito dvoma
trhmi také, že umožňujú prenesenie vplyvu z prvého trhu na druhý
trh, a tým sa posilní vplyv podniku na trhu. Preto možno na druhom
trhu uplatňovať nápravné opatrenia podľa článkov 9, 10, 11 a 13 smer
nice 2002/19/ES (prístupová smernica) zamerané na predchádzanie také
muto prenosu vplyvu, a ak takéto nápravné opatrenia nestačia, možno
uložiť nápravné opatrenia podľa článku 17 smernice 2002/22/ES (smer
nica o univerzálnej službe).
▼B
Článok 15
▼M3
Postup na identifikáciu a určenie trhov
1.
Po verejnej konzultácii vrátane konzultácie s národnými regulač
nými orgánmi a zohľadňujúc v čo najväčšej miere stanovisko BEREC,
Komisia prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným
v článku 22 ods. 2 odporúčanie o relevantných trhoch produktov
a služieb (ďalej len „odporúčanie“). V odporúčaní sa identifikujú tie
trhy produktov a služieb v odvetví elektronických komunikácií, ktorých
povaha môže opodstatňovať uloženie regulačných povinností ustanove
ných v špecifických smerniciach bez toho, aby boli dotknuté trhy, ktoré
môžu byť určené v osobitných prípadoch podľa práva hospodárskej
súťaže. Komisia určí trhy v súlade so zásadami práva hospodárskej
súťaže.
▼B
Komisia pravidelne prehodnocuje odporúčanie.
2.
Komisia uverejní pokyny na analýzu trhu a posúdenie význam
ného vplyvu (ďalej len „pokyny“), ktoré musia byť v súlade s princípmi
práva hospodárskej súťaže najneskôr k dátumu nadobudnutia účinnosti
tejto smernice.
▼M3
3.
Národné regulačné orgány v súlade so zásadami práva hospodár
skej súťaže určia relevantné trhy, a najmä relevantné geografické trhy na
svojom území, primerané vnútroštátnym okolnostiam, pričom v čo
najväčšej miere zohľadnia odporúčanie a usmernenia. Národné regu
lačné orgány sa pred určením trhov, ktoré sa líšia od trhov identifiko
vaných v odporúčaní, riadia postupmi uvedenými v článkoch 6 a 7.
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▼M3
4.
Po konzultácii vrátane konzultácie s národnými regulačnými
orgánmi môže Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou
uvedeným v článku 22 ods. 3 prijať rozhodnutie identifikujúce
nadnárodné trhy, pričom v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko
BEREC.

▼B
Článok 16
Postup analýzy trhu
▼M3
1.
Národné regulačné orgány vykonajú analýzu relevantných trhov,
pričom prihliadajú na trhy identifikované v odporúčaní, a v čo najväčšej
miere zohľadňujú usmernenia. Členské štáty zabezpečia, aby sa táto
analýza v prípade potreby vykonala v spolupráci s vnútroštátnymi
orgánmi pre hospodársku súťaž.

2.
Ak sa od národného regulačného orgánu podľa odsekov 3 alebo 4
tohto článku, článku 17 smernice 2002/22/ES (smernica o univerzálnej
službe) alebo článku 8 smernice 2002/19/ES (prístupová smernica)
vyžaduje, aby určil, či je potrebné podnikom uložiť, zachovať, zmeniť,
alebo zrušiť povinnosti, národný regulačný orgán určí na základe svojej
analýzy trhu podľa odseku 1 tohto článku, či na relevantnom trhu
existuje efektívna hospodárska súťaž.

▼B
3.
Ak národný regulačný orgán príde k záveru, že na trhu je efek
tívna hospodárska súťaž, neuloží alebo neponechá v platnosti žiadne
špecifické regulačné povinnosti uvedené v odseku 2 tohto článku.
V prípadoch, kde už existujú regulačné povinnosti pre špecifický sektor,
zruší takéto povinnosti podnikom na tomto relevantnom trhu. Stranám
dotknutým zrušením týchto povinností sa poskytne primeraná výpo
vedná lehota.

▼M3
4.
Ak národný regulačný orgán zistí, že na relevantnom trhu nie je
efektívna hospodárska súťaž, v súlade s článkom 14 určí podniky, ktoré
majú samostatne alebo spoločne významný vplyv na danom trhu,
a takýmto podnikom uloží primerané špecifické regulačné povinnosti
uvedené v odseku 2 tohto článku alebo zachová alebo zmení tieto
povinnosti, ak už existujú.

5.
V prípade nadnárodných trhov identifikovaných v rozhodnutí
uvedenom v článku 15 ods. 4 dotknuté národné regulačné orgány vypra
cujú spoločnú analýzu trhu, pričom v čo najväčšej miere zohľadnia
usmernenia a jednotne rozhodnú o uložení, zachovaní, zmene alebo
zrušení regulačných povinností uvedených v odseku 2 tohto článku.

6.
Na opatrenia prijaté podľa ustanovení odsekov 3 a 4 sa vzťahujú
postupy uvedené v článkoch 6 a 7. Národné regulačné orgány vypracujú
analýzu relevantného trhu a oznámia príslušný návrh opatrenia podľa
článku 7:
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▼M3
a) do troch rokov od prijatia predchádzajúceho opatrenia, ktoré sa vzťa
huje na daný trh; túto lehotu však možno výnimočne predĺžiť až
o ďalšie tri roky, ak národný regulačný orgán oznámi Komisii
odôvodnený návrh na predĺženie lehoty a Komisia voči takémuto
návrhu do jedného mesiaca od tohto oznámenia nevznesie námietku;

b) do dvoch rokov od prijatia revidovaného odporúčania o relevantných
trhoch v prípade trhov, ktoré predtým neboli oznámené Komisii,
alebo

c) do dvoch rokov od pristúpenia k Európskej únii v prípade členských
štátov, ktoré medzičasom pristúpili k Európskej únii.

7.
Ak národný regulačný orgán nedokončil svoju analýzu relevant
ného trhu identifikovaného v odporúčaní v lehote stanovenej v odseku 6,
BEREC mu na jeho žiadosť pomôže dokončiť analýzu osobitného trhu
a osobitných povinností, ktoré sa majú uložiť. Dotknutý národný regu
lačný orgán s takouto pomocou oznámi Komisii do šiestich mesiacov
návrh opatrenia podľa článku 7.

▼B
Článok 17
Normalizácia
1.
Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2,
vypracuje a zverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev
zoznam ►M3 nezáväzných noriem ◄ a/alebo špecifikácii, ktoré slúžia
ako základ na podporu harmonizovaného poskytovania elektronických
komunikačných sietí, elektronických komunikačných služieb a pridruže
ných prostriedkov služieb. Komisia môže, v prípade potreby v súlade
s postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 a po porade s výborom
ustanoveným smernicou 98/34/ES, požiadať o vypracovanie noriem
európske normalizačné organizácie (Európsky výbor pre normalizáciu
(CEN), Európsky výbor pre normalizáciu v oblasti elektrotechniky
(CENELEC) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI)).

2.
Členské štáty podporujú používanie noriem a/alebo špecifikácií
uvedených v odseku 1 na poskytovanie služieb, technických rozhraní
a/alebo funkcií siete, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie
interoperability služieb a zlepšenie slobody výberu pre užívateľov.

Členské štáty podporia vykonávanie noriem a/alebo špecifikácií prija
tých európskymi normalizačnými organizáciami pokiaľ normy a/alebo
špecifikácie neboli zverejnené podľa odseku 1.

▼M3
Ak takéto normy a/alebo špecifikácie chýbajú, členské štáty podporia
vykonávanie medzinárodných noriem alebo odporúčaní prijatých Medzi
národnou telekomunikačnou úniou (ITU), Európskou konferenciou
poštových a telekomunikačných správ (CEPT), Medzinárodnou organi
záciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou
komisiou (IEC).
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▼B
Členské štáty podporia využívanie existujúcich medzinárodných noriem
európskymi normalizačnými organizáciami alebo ich príslušných častí
ako základne pre normy, ktoré vytvárajú, okrem prípadov, keď by
takéto medzinárodne normy alebo ich príslušné časti boli neefektívne.

3.
Ak normy a/alebo špecifikácie uvedené v odseku 1 nie sú prime
rane vykonávané a preto nemôže byť zaručená interoperabilita služieb
v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, môže byť vykonávanie
takýchto noriem a/alebo špecifikácií uložená povinne podľa postupu
stanoveného v odseku 4 v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpe
čenie interoperability a zlepšenie slobodného výberu pre užívateľov.

▼M3
4.
Ak Komisia zamýšľa zaviesť povinné vykonávanie určitých
noriem a/alebo špecifikácií, uverejní v Úradnom vestníku Európskej
únie oznámenie a vyzve všetky príslušné strany, aby sa verejne vyja
drili. Komisia prijme vhodné vykonávacie opatrenia a zavedie povinné
vykonávanie príslušných noriem prostredníctvom odkazu na ne ako na
povinné normy v zozname noriem a/alebo špecifikácií uverejnenom
v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.
Ak Komisia usúdi, že normy a/alebo ►C1 špecifikácie uvedené
v odseku 1 už neprispievajú k poskytovaniu harmonizovaných elektro
nických komunikačných služieb ◄ alebo že už nenapĺňajú potreby
zákazníkov alebo bránia technologickému rozvoju, v súlade s konzul
tačným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 odstráni normy a/alebo
špecifikácie zo zoznamu uvedeného v odseku 1.

▼B
6.
Komisia ►M3 prijme primerané vykonávacie opatrenia a odstráni
tieto normy a/alebo špecifikácie zo zoznamu noriem a/alebo špecifikácií
uvedeného v odseku 1 ◄ ak usúdi, že normy a/alebo ►C1 špecifi
kácie uvedené v odseku 4 už neprispievajú k poskytovaniu harmonizo
vaných elektronických komunikačných služieb ◄ alebo že už nena
pĺňajú potreby zákazníkov alebo bránia technologickému rozvoju.

▼M3
6a.
Vykonávacie opatrenia uvedené v odsekoch 4 a 6 a zamerané na
zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22
ods. 3.

▼B
7.
Tento článok sa nevzťahuje na žiadne základné požiadavky, špeci
fikácie rozhraní alebo harmonizované normy, pre ktoré platia ustano
venia smernice 1999/5/ES.

Článok 18
Interoperabilita služieb digitálnej interaktívnej televízie
1.
Členské štáty v súlade s ustanoveniami článku 17 ods. 2 s cieľom
podpory voľného toku informácií, plurality médií a kultúrnej rozmani
tosti podporujú:
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▼B
a) poskytovateľov služieb digitálnej interaktívnej televízie využívajú
cich digitálne interaktívne televízne platformy s distribúciou signálu
pre verejnosť v Spoločenstve bez ohľadu na druh prenosu, aby
používali otvorené rozhrania API;
b) poskytovateľov všetkých ►C1 zariadení pre zdokonalenú digitálnu
televíziu ◄ určených na príjem služieb digitálnej interaktívnej tele
vízie využívajúcich digitálne interaktívne televízne platformy, aby
rešpektovali otvorené rozhranie API podľa minimálnych požiadaviek
príslušných noriem alebo špecifikácií;
▼M3
c) spoluprácu poskytovateľov služieb a zariadení digitálnej televízie pri
poskytovaní interoperabilných televíznych služieb koncovým užíva
teľom so zdravotným postihnutím.
▼B
2.
Členské štáty bez vplyvu na ustanovenia článku 5 ods. 1 písm. b)
smernice 2002/19/ES (Prístupová smernica) podporujú vlastníkov
rozhraní API, aby spravodlivo, primerane a bez diskriminácie a za
primeranú náhradu sprístupňovali všetky informácie potrebné na to,
aby v plne funkčnej forme umožnili poskytovateľom služieb digitálnej
interaktívnej televízie poskytovať všetky služby podporované rozhraním
API.
▼M3

__________

Článok 19
Harmonizačné postupy
1.
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 odliš
nosti vo vykonávaní regulačných úloh uvedených v tejto smernici
a špecifických smerniciach jednotlivými národnými regulačnými
orgánmi môžu tvoriť prekážky vnútornému trhu, môže vydať odporú
čanie alebo rozhodnutie týkajúce sa harmonizovaného uplatňovania
ustanovení tejto smernice a špecifických smerníc v snahe podporiť
plnenie cieľov ustanovených v článku 8, pričom v čo najväčšej miere
zohľadňuje stanovisko BEREC.
2.
Ak Komisia vydáva odporúčanie podľa odseku 1, koná v súlade
s konzultačným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány pri plnení
svojich úloh takéto odporúčania v čo najväčšej miere zohľadňovali.
Ak sa národný regulačný orgán rozhodne nepostupovať podľa odporú
čania, informuje o tom Komisiu a zdôvodní svoje rozhodnutie.
3.
Rozhodnutia prijaté podľa odseku 1 môžu zahŕňať iba identifi
káciu harmonizovaného alebo koordinovaného prístupu na účely
riešenia týchto otázok:
a) nekonzistentné vykonávanie všeobecných regulačných prístupov
národnými regulačnými orgánmi pre reguláciu trhov elektronických
komunikácií pri uplatňovaní článkov 15 a 16, keď vytvára prekážku
vnútornému trhu. Takéto rozhodnutia sa nevzťahujú na špecifické
oznámenia, ktoré vydávajú národné regulačné orgány v súlade
s článkom 7a.
V takom prípade Komisia predloží návrh rozhodnutia iba:
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▼M3
— po uplynutí aspoň dvoch rokov od prijatia odporúčania Komisie,
ktoré sa týka tej istej veci, a
— čo najviac zohľadňujúc stanovisko BEREC k prípadu na účely
prijatia takéhoto rozhodnutia, ktoré BEREC poskytne do 3
mesiacov od žiadosti Komisie;
b) prideľovanie čísel vrátane číselných rozsahov, prenosnosť čísel
a identifikačných údajov, systémy prepočtu čísla a prekladu adries
a prístup k tiesňovým službám čísla 112.
4.
Rozhodnutie uvedené v odseku 1, zamerané na zmenu nepodstat
ných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijme v súlade s regu
lačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.
5.
BEREC môže na vlastný podnet poradiť Komisii, či by sa malo
prijať opatrenie podľa odseku 1.
▼B
Článok 20
Riešenie sporov medzi podnikmi
▼M3
1.
Ak v súvislosti s existujúcimi povinnosťami vyplývajúcimi z tejto
smernice alebo zo špecifických smerníc vznikne spor medzi podnikmi
poskytujúcimi elektronické komunikačné siete alebo služby v niektorom
členskom štáte alebo medzi takýmito podnikmi a inými podnikmi v člen
skom štáte, ktoré požívajú výhody vyplývajúce z povinností spojených
s prístupom a/alebo prepojením podľa tejto smernice alebo špecifických
smerníc, dotknutý národný regulačný orgán vydá na žiadosť ktorej
koľvek strany a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2,
záväzné rozhodnutie, ktorým vyrieši spor v čo najkratšom čase,
najneskôr však do štyroch mesiacov, pokiaľ tomu nebránia výnimočné
okolnosti. Dotknutý členský štát požiada všetky strany, aby s národným
regulačným orgánom plne spolupracovali.
▼B
2.
Členské štáty môžu pre národné regulačné orgány prijať ustano
venie, ktoré im umožní odmietnuť riešenie problému prostredníctvom
záväzného rozhodnutia, ak existujú iné mechanizmy, vrátane sprostred
kovania a tieto lepšie prispejú k urovnaniu sporu včas a podľa ustano
vení článku 8. Národné regulačné orgány bez zbytočného odkladu infor
mujú zainteresované strany. Národný regulačný orgán na požiadanie
ktorejkoľvek strany vydá čo najskôr záväzné rozhodnutie a v každom
prípade do štyroch mesiacov, ak spor nie je po štyroch mesiacoch
urovnaný, a ak nebol predložený súdu stranou žiadajúcou nápravu.
3.
Národný regulačný orgán pri vyriešení sporu prijme rozhodnutia
zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 8. Všetky povin
nosti, ktoré podnikom uložil národný regulačný orgán pri riešení sporu,
musia rešpektovať ustanovenia tejto smernice alebo špecifických smer
níc.
4.
Rozhodnutie národného regulačného orgánu je dostupné verejnosti
v súlade s požiadavkami obchodného tajomstva. Zúčastnené strany
dostanú úplné vyhlásenie o dôvodoch, na ktorých je rozhodnutie zalo
žené.

2002L0021 — SK — 19.12.2009 — 003.003 — 39
▼C1
5.
Postup uvedený v odsekoch 1, 3 a 4 nebráni žiadnej strane podať
žalobu na súd.
▼M3
Článok 21
Riešenie cezhraničných sporov
1.
V prípade, že cezhraničný spor medzi stranami z rôznych člen
ských štátov, ktorý vyplýva z uplatňovania tejto smernice alebo špeci
fických smerníc, patrí do právomoci národných regulačných orgánov
z viacerých členských štátov, uplatňujú sa ustanovenia odsekov 2, 3 a 4.
2.
Ktorákoľvek strana môže predložiť spor dotknutým národným
regulačným orgánom. Príslušné národné regulačné orgány koordinujú
svoje úsilie a majú právo konzultovať BEREC, aby dosiahli konzis
tentné vyriešenie sporu v súlade s cieľmi stanovenými v článku 8.
Akékoľvek povinnosti, ktoré národné regulačné orgány uložia
podnikom ako súčasť riešenia sporu, musia byť v súlade s touto smer
nicou a osobitnými smernicami.
Každý národný regulačný orgán, do ktorého právomoci patria takéto
spory, môže požiadať BEREC, aby prijal stanovisko, pokiaľ ide o opat
renia, ktoré sa majú v súlade s ustanoveniami rámcovej smernice
a/alebo špecifických smerníc prijať na vyriešenie sporu.
Ak sa BEREC predložila takáto žiadosť, každý národný regulačný
orgán s právomocou v akomkoľvek aspekte sporu počká pred podnik
nutím krokov na jeho vyriešenie na stanovisko BEREC. Týmto nie je
dotknutá možnosť národných regulačných orgánov prijímať v prípade
potreby neodkladné opatrenia.
Všetky povinnosti, ktoré podniku uloží národný regulačný orgán
v rámci riešenia sporu, sa riadia ustanoveniami tejto smernice alebo
špecifických smerníc a v čo najväčšej miere zohľadňujú stanovisko,
ktoré prijal BEREC.
3.
Členské štáty môžu ustanoviť, že príslušné národné regulačné
orgány môžu spoločne odmietnuť riešenie sporu, ak existujú iné mecha
nizmy vrátane mediácie, ktoré by lepšie prispeli k včasnému vyriešeniu
sporu v súlade s ustanoveniami článku 8.
Bezodkladne o tom informujú príslušné strany. Ak sa spor do štyroch
mesiacov nevyrieši a ak strana žiadajúca nápravu nepredložila spor
súdu, národné regulačné orgány, ak o to niektorá zo strán požiada,
koordinujú svoje úsilie s cieľom vyriešiť spor v súlade s ustanoveniami
článku 8, pričom v čo najväčšej miere zohľadňujú akékoľvek stano
viská, ktoré prijal BEREC.
4.
Postup uvedený v odseku 2 nebráni žiadnej strane podať na súd
návrh na začatie konania.
Článok 21a
Sankcie
Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách za porušenia vnútroštát
nych predpisov prijatých na základe tejto smernice a špecifických
smerníc a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili ich
vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť vhodné, účinné, primerané

2002L0021 — SK — 19.12.2009 — 003.003 — 40
▼M3
a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do
25. mája 2011 a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu,
ktorá sa týka týchto ustanovení.
▼B
Článok 22
Výbor
1.

Komisii bude pomáhať výbor (Komunikačný výbor).

2.
V prípade odkazu na tento odsek platia články 3 a 7 rozhodnutia
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhod
nutia.
▼M3
3.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4
a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

__________

▼B
Článok 23
Výmena informácií
1.
Komisia poskytne Komunikačnému výboru všetky relevantné
informácie o výsledkoch pravidelných porád so zástupcami prevádzko
vateľov sietí, poskytovateľov služieb, užívateľov, spotrebiteľov,
výrobcov a odborov, ako aj tretími krajinami a medzinárodnými orga
nizáciami.
2.
Komunikačný výbor pri zohľadnení elektronickej komunikačnej
politiky v spoločenstve podporuje výmenu informácií medzi členskými
štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou o situácii a vývoji regu
lačných činností týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí alebo
služieb.

Článok 24
Zverejňovanie informácií
1.
Členské štáty zabezpečia uverejňovanie aktuálnych informácií
týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice a špecifických smerníc spôso
bom, ktorý zaručuje všetkým zainteresovaným stranám jednoduchý
prístup k týmto informáciám. V národnom úradnom vestníku uverejnia
oznámenie o spôsobe a mieste uverejňovania informácií. Prvé takéto
oznámenie musí byť uverejnené pred dátumom uplatňovania uvedeným
v článku 28 ods. 1, druhom pododseku a potom vždy pri každej zmene
obsiahnutých informácií.
2.
Členské štáty zasielajú Komisii kópie všetkých takýchto oznámení
v čase ich uverejnenia. V prípade potreby Komisia poskytne informácie
Komunikačnému výboru.
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Článok 25
Postupy revízie
1.
Komisia pravidelne prehodnocuje účinky tejto smernice a infor
muje Európsky parlament a Radu po prvý krát najneskôr do troch rokov
po dátume uplatňovania uvedenom v článku 28 ods. 1, druhom podod
seku. Na tento účel si Komisia môže vyžiadať od členských štátov
informácie, ktoré jej musia byť bez zbytočného odkladu poskytnuté.

KAPITOLA V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26
Zrušenie
Týmto sa s účinnosťou od dátumu uplatňovania uvedeného v článku 28
ods. 1, druhom pododseku, rušia tieto smernice a rozhodnutia:
— smernica 90/387/EHS,
— rozhodnutie Rady 91/396/EHS z 29. júla 1991 o zavedení jednot
ného európskeho čísla tiesňového volania (1),
— smernica Rady 92/44/EHS z 5. júna 1992 o uplatňovaní princípov
otvorenej siete na prenajaté vedenia (2),
— rozhodnutie Rady 92/264/EHS z 11. mája 1992 zavedení štandard
ného medzinárodného prístupového telefónneho kódu v spoločen
stve (3),
— smernica 95/47/ES,
— smernica 97/13/ES,
— smernica 97/33/ES,
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/10/ES z 26. februára 1998
o uplatňovaní služieb otvorenej siete (ONP) na hlasové telefono
vanie a o univerzálnej službe pre telekomunikácie v súťažnom
prostredí (4).
▼M3

__________

▼B
Článok 28
Transpozícia
1.
Členské štáty najneskôr do 24. júla 2003 prijmú a uverejnia
zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie
súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Tieto opatrenia sa budú uplatňovať od 25. júla 2003.
(1) Ú. v. ES L 217, 6.8.1991, s. 31.
(2) Ú. v. ES L 165, 19.6.1992, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená
rozhodnutím Komisie 98/80/ES (Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 27).
(3) Ú. v. ES L 137, 20.5.1992, s. 21.
(4) Ú. v. ES L 101, 1.4.1998, s. 24.
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2.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze
upravia členské štáty.
3.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti
tejto smernice a akékoľvek následné zmeny týchto ustanovení.
Článok 29
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom
vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 30
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
▼M3

__________
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PRÍLOHA II
Kritériá používané národnými regulačnými orgánmi pri hodnotení
spoločného dominantného postavenia v súlade s článkom 14 ods. 2
druhým pododsekom

V zmysle článku 14 dva alebo viaceré podniky sa môžu nachádzať
v spoločnom dominantnom postavení, a to aj v prípade absencie ich
štrukturálnych alebo iných vzájomných prepojení, ak pôsobia na trhu,
ktorý charakterizuje nedostatočne efektívna hospodárska súťaž a na
ktorom nemá významný vplyv žiadny podnik. V súlade s uplatniteľným
právom Spoločenstva a judikatúrou Súdneho dvora Európskych spolo
čenstiev o spoločnom dominantnom postavení takýto prípad pravdepo
dobne nastane, ak je trh koncentrovaný a vykazuje niekoľko vlastností,
z ktorých v kontexte elektronických komunikácií môžu byť najdôleži
tejšie tieto:
— malá pružnosť dopytu,
— podobné podiely na trhu,
— významné právne alebo ekonomické prekážky vstupu na trh,
— vertikálna integrácia spojená s kolektívnym odmietaním uspoko
jovať dopyt,
— nedostatočná protiváha kúpnej sily,
— nedostatok potenciálnej hospodárskej súťaže.
Uvedený zoznam je orientačný a nie je vyčerpávajúci a kritériá nie sú
kumulatívne. Je to skôr zoznam príkladov dôkazov, ktoré sa môžu
použiť na podporu tvrdení týkajúcich sa existencie spoločného domi
nantného postavenia.

