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Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú
zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v
Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné
prostredníctvom odkazov v tomto dokumente
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▼B
▼M1
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2015/2120
z 25. novembra 2015,
ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému
internetu a maloobchodné poplatky za regulované komunikačné
služby v rámci Únie a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES
a nariadenie (EÚ) č. 531/2012
▼B
(Text s významom pre EHP)

Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
1.
Týmto nariadením sa stanovujú spoločné pravidlá na zabezpečenie
rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania s prevádzkou pri posky
tovaní služieb prístupu k internetu a súvisiacich práv koncových užíva
teľov.
2.
Týmto nariadením sa zriaďuje nový mechanizmus tvorby maloob
chodných cien za regulované roamingové služby v rámci celej Únie
s cieľom zrušiť maloobchodné roamingové príplatky bez toho, aby sa
narušili domáce a navštívené trhy.
▼M1
3.
Týmto nariadením sa zároveň stanovujú spoločné pravidlá na
zabezpečenie toho, aby spotrebitelia neplatili nadmerné ceny za inter
personálne komunikačné služby založené na číslovaní vznikajúce v člen
skom štáte, v ktorom má spotrebiteľ domáceho poskytovateľa,
a končiace na ktoromkoľvek čísle pevnej alebo mobilnej siete v inom
členskom štáte.
▼B
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené
v článku 2 smernice 2002/21/ES.
Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:
1. „poskytovateľ elektronických komunikácií pre verejnosť“ je podnik
poskytujúci verejné komunikačné siete alebo verejne dostupné elek
tronické komunikačné služby;
2. „služba prístupu k internetu“ je verejne dostupná elektronická komu
nikačná služba, ktorou sa poskytuje prístup k internetu, a teda pripo
jiteľnosť prakticky so všetkými koncovými bodmi internetu bez
ohľadu na použitú sieťovú technológiu a koncové zariadenie;
▼M1
3. „regulovaná komunikačná služba v rámci Únie“ je akákoľvek inter
personálna komunikačná služba založená na číslovaní vznikajúca
v členskom štáte, v ktorom má spotrebiteľ domáceho poskytovateľa,
a končiaca na ktoromkoľvek pevnom alebo mobilnom čísle národ
ného číslovacieho plánu iného členského štátu, ktorá je v plnej miere
alebo čiastočne spoplatnená na základe skutočnej spotreby;
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▼M1
4. „interpersonálna komunikačná služba založená na číslovaní“ je inter
personálna komunikačná služba založená na číslovaní vymedzená
v článku 2 bode 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/1972 (1).
▼B
Článok 3
Zabezpečenie prístupu k otvorenému internetu
1.
Koncoví užívatelia majú právo na prístup k informáciám a obsahu
a právo šíriť informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie
a služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, bez
ohľadu na umiestnenie koncového užívateľa alebo poskytovateľa, alebo
na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo
služby prostredníctvom ich služby prístupu k internetu.
Týmto odsekom nie je dotknuté právo Únie alebo vnútroštátne právo,
ktoré je v súlade s právom Únie, pokiaľ ide o zákonnosť obsahu,
aplikácií alebo služieb.
2.
Dohodami medzi poskytovateľmi služieb prístupu k internetu
a koncovými užívateľmi o obchodných a technických podmienkach
a charakteristických znakoch služieb prístupu k internetu, ako je cena,
objemy dát alebo rýchlosť, a akýmikoľvek obchodnými praktikami,
ktoré vykonávajú poskytovatelia služieb prístupu k internetu, sa nesmie
obmedziť výkon práv koncových užívateľov ustanovených v odseku 1.
3.
Poskytovatelia služieb prístupu k internetu zaobchádzajú pri
poskytovaní týchto služieb s každou prevádzkou rovnako, bez diskrimi
nácie, obmedzení alebo zasahovania a bez ohľadu na odosielateľa
a príjemcu, obsah, ku ktorému sa pristupuje alebo ktorý sa distribuuje,
použité alebo poskytnuté aplikácie alebo služby alebo použité koncové
zariadenie.
Prvým pododsekom sa nebráni poskytovateľom služieb prístupu k inter
netu vo vykonávaní opatrení na primerané riadenie prevádzky. Aby sa
takéto opatrenia považovali za primerané, musia byť transparentné,
nediskriminačné a proporcionálne, a nesmú sa zakladať na obchodných
kritériách, ale na objektívne rozdielnych technických požiadavkách na
kvalitu služby špecifických kategórií prevádzky. Takéto opatrenia nemo
nitorujú špecifický obsah a nezachovávajú sa dlhšie, než je nevyhnutné.
Poskytovatelia služieb prístupu k internetu nesmú vykonávať opatrenia
na riadenie prevádzky, ktoré presahujú opatrenia uvedené v druhom
pododseku, a najmä nesmú blokovať, spomaľovať, meniť, obmedzovať,
narúšať, znehodnocovať alebo diskriminovať špecifický obsah, aplikácie
alebo služby alebo ich špecifické kategórie, iba ak je to potrebné, a iba
tak dlho, ako je potrebné, aby:
a) sa dodržali legislatívne akty Únie alebo vnútroštátne právne predpisy,
ktoré sú v súlade s právom Únie, ktorým poskytovateľ služieb
prístupu k internetu podlieha, alebo opatrenia, ktoré sú v súlade
s právom Únie, ktorými sa vykonávajú takéto legislatívne akty Únie
(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra
2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií
(Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36).
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▼B
alebo vnútroštátne právne predpisy, vrátane rozhodnutí súdov alebo
orgánov verejnej moci s príslušnými právomocami;

b) sa zachovala integrita a bezpečnosť siete, služieb poskytovaných
prostredníctvom tejto siete a koncového zariadenia koncových užíva
teľov;

c) sa predchádzalo hroziacemu preťaženiu siete a zmiernili sa účinky
výnimočného alebo dočasného preťaženia siete pod podmienkou, že
s rovnocennými kategóriami prevádzky sa zaobchádza rovnako.

4.
Akékoľvek opatrenia na riadenie prevádzky môžu zahŕňať spracú
vanie osobných údajov, len ak je takéto spracúvanie nevyhnutné
a primerané na dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 3. Takéto
spracúvanie sa vykonáva v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 95/46/ES (1). Opatrenia na riadenie prevádzky musia byť
v súlade aj so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2002/58/ES (2).

5.
Poskytovatelia elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane
poskytovateľov služieb prístupu k internetu a poskytovatelia obsahu,
aplikácií a služieb majú možnosť slobodne ponúkať iné služby, než
sú služby prístupu k internetu, ktoré sú optimalizované pre špecifický
obsah, aplikácie alebo služby, alebo ich kombináciu, ak je optimalizácia
potrebná na splnenie požiadaviek týkajúcich sa obsahu, aplikácií alebo
služieb pre špecifickú úroveň kvality.

Poskytovatelia elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane posky
tovateľov služieb prístupu k internetu môžu poskytovať takéto služby
alebo ich uľahčovať, len ak je kapacita siete dostatočná na ich posky
tovanie nad rámec akýchkoľvek poskytovaných služieb prístupu k inter
netu. Takéto služby nesmú byť použiteľné alebo ponúkané ako náhrada
služieb prístupu k internetu a nesmú byť na úkor dostupnosti alebo
všeobecnej kvality služieb prístupu k internetu pre koncových užíva
teľov.

Článok 4
Opatrenia v oblasti transparentnosti s cieľom zabezpečiť prístup
k otvorenému internetu
1.
Poskytovatelia služieb prístupu k internetu zabezpečia, aby sa
v každej zmluve, ktorá zahŕňa služby prístupu k internetu, uvádzali
aspoň tieto informácie:

a) informácie o tom, ako by opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré
uplatnil tento poskytovateľ, mohli vplývať na kvalitu služieb
prístupu k internetu, na súkromie koncových užívateľov a na
ochranu ich osobných údajov;
(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe
týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týka
júca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elek
tronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komuniká
ciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).
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▼B
b) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako môže akékoľvek obmedzenie
objemu, rýchlosti a iné parametre týkajúce sa kvality služby v praxi
ovplyvniť služby prístupu k internetu, a najmä využívanie obsahu,
aplikácií a služieb;

c) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako by mohli akékoľvek služby
uvedené v článku 3 ods. 5, ktoré si koncový užívateľ predplatil,
v praxi vplývať na služby prístupu k internetu poskytované tomuto
koncovému užívateľovi;

d) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie minimálnej, bežne dostupnej, maxi
málnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát
v rámci služieb prístupu k internetu v prípade pevných sietí, alebo
odhadovanej maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania
a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade
mobilných sietí, ako aj toho, ako by mohli významné odchýlky od
príslušných proklamovaných rýchlostí sťahovania a odosielania dát
ovplyvniť výkon práv koncových užívateľov ustanovených v článku
3 ods. 1;

e) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie nápravných prostriedkov, ktoré sú
k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s vnútroštátnym právom v prípade
akejkoľvek nepretržitej alebo pravidelne sa opakujúcej nezrovnalosti
medzi skutočnou výkonnosťou služby prístupu k internetu, pokiaľ
ide o rýchlosť alebo iné parametre kvality služby, a výkonnosťou
uvedenou v súlade s písmenami a) až d).

Poskytovatelia služieb prístupu k internetu zverejnia informácie uvedené
v prvom pododseku.

2.
Poskytovatelia služieb prístupu k internetu zavedú transparentné,
jednoduché a účinné postupy vybavovania sťažností koncových užíva
teľov, ktoré sa týkajú práv a povinností stanovených v článku 3 a odseku
1 tohto článku.

3.
Požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2 dopĺňajú požiadavky
stanovené v smernici 2002/22/ES, a nebránia členským štátom, aby
ponechali alebo zaviedli dodatočné požiadavky na monitorovanie, infor
movanie a transparentnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa obsahu,
formy a spôsobu podania informácií, ktoré sa majú uverejniť. Uvedené
požiadavky musia byť v súlade s týmto nariadením a príslušnými usta
noveniami smerníc 2002/21/ES a 2002/22/ES.

4.
Akékoľvek významné, nepretržité alebo pravidelne sa opakujúce
nezrovnalosti medzi skutočnou výkonnosťou služby prístupu k internetu,
pokiaľ ide o rýchlosť alebo iné parametre kvality služby, a výkonnosťou,
ktorú uvádza poskytovateľ služieb prístupu k internetu v súlade
s odsekom 1 písm. a) až d), sa v prípade, ak sa príslušné skutočnosti
konštatujú na základe monitorovacieho mechanizmu certifikovaného
národným regulačným orgánom, považujú za nedodržanie požiadaviek
na výkonnosť na účely aktivácie nápravných prostriedkov, ktoré sú
k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s vnútroštátnym právom.

Tento odsek sa uplatňuje len na zmluvy uzavreté alebo obnovené od
29. novembra 2015.
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▼B
Článok 5
Dozor a presadzovanie pravidiel
1.
Národné regulačné orgány podrobne monitorujú dodržiavanie
článkov 3 a 4 a zabezpečujú súlad s nimi a podporujú nepretržitú
dostupnosť nediskriminačných služieb prístupu k internetu na takých
úrovniach kvality, ktoré odzrkadľujú pokroky v technológii. Na uvedené
účely môžu národné regulačné orgány ukladať jednému alebo viacerým
poskytovateľom elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane
poskytovateľov služieb prístupu k internetu požiadavky týkajúce sa
technických charakteristík, minimálne požiadavky na kvalitu služieb
a ostatné primerané a nevyhnutné opatrenia.
Národné regulačné orgány každoročne uverejňujú správy o ich monito
rovaní a súvisiacich zisteniach a tieto správy poskytnú Komisii a orgánu
BEREC.
2.
Na žiadosť národného regulačného orgánu sprístupňujú poskyto
vatelia elektronických komunikácií pre verejnosť vrátane poskytova
teľov služieb prístupu k internetu tomuto národnému regulačnému
orgánu informácie súvisiace s povinnosťami stanovenými v článkoch
3 a 4, najmä informácie o riadení kapacity ich siete a prevádzky, ako
aj odôvodnenia akýchkoľvek uplatnených opatrení na riadenie
prevádzky. Uvedení poskytovatelia poskytujú požadované informácie
v súlade s lehotami a tak podrobne, ako to vyžaduje národný regulačný
orgán.
3.
Orgán BEREC po porade so zainteresovanými stranami a v úzkej
spolupráci s Komisiou do 30. augusta 2016 vydá usmernenia na vyko
návanie povinností národných regulačných orgánov podľa tohto článku
s cieľom prispieť k jednotnému uplatňovaniu tohto nariadenia.
4.
Týmto článkom nie sú dotknuté úlohy zverené členskými štátmi
národným regulačným orgánom alebo iným príslušným orgánom
v súlade s právom Únie.
▼M1
Článok 5a
Maloobchodné poplatky za regulované komunikačné služby v rámci
Únie
1.
Od 15. mája 2019 neprekročí žiadna maloobchodná cena (bez
DPH) účtovaná spotrebiteľom za regulované komunikačné služby
v rámci Únie sumu 0,19 EUR za minútu volania a 0,06 EUR za
SMS správu.
2.
Bez ohľadu na povinnosti stanovené v odseku 1, poskytovatelia
regulovaných komunikačných služieb v rámci Únie môžu okrem toho
ponúknuť a spotrebitelia si môžu výslovne vybrať inú tarifu za medzi
národné komunikačné služby vrátane regulovaných komunikačných
služieb v rámci Únie ako tarifu stanovenú v súlade s odsekom 1, na
základe ktorej môžu spotrebitelia využívať inú tarifu za regulované
komunikačné služby v rámci Únie, ako tú, ktorá by sa im pridelila
v prípade absencie takejto voľby. Predtým ako si spotrebitelia vyberú
takúto inú tarifu, poskytovatelia regulovaných komunikačných služieb
v rámci Únie ich musia informovať o povahe výhod, o ktoré by takto
prišli.
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▼M1
3.
Ak tarifa za regulované komunikačné služby v rámci Únie
uvedená v odseku 2 prevyšujú stropy stanovené v odseku 1, spotrebi
teľom, ktorí nepotvrdili voľbu tarify uvedenej v odseku 2 alebo sa
výslovne nevyjadrili za jej výber do dvoch mesiacov od 15. mája
2019, sa automaticky poskytnú tarify stanovené v odseku 1.

4.
Spotrebitelia môžu prejsť z taríf alebo späť na tarify stanovené
v odseku 1 v rámci jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti
poskytovateľovi a bezplatne, pričom poskytovatelia zabezpečia, aby
tento prechod nebol spojený s podmienkami alebo obmedzeniami,
ktoré sa týkajú iných prvkov účastníckeho vzťahu než regulovaných
komunikačných služieb v rámci Únie.

5.
Ak sú maximálne ceny uvedené v odseku 1 vyjadrené v mene inej
ako euro, pôvodné limity sa v týchto menách určujú na základe prie
meru referenčných výmenných kurzov uverejnených 15. januára,
15. februára a 15. marca 2019 Európskou centrálnou bankou v Úradnom
vestníku Európskej únie. Limity v menách iných ako euro sa od roku
2020 každoročne revidujú. Ročne revidované limity v týchto menách sa
uplatňujú od 15. mája s použitím priemeru referenčných výmenných
kurzov uverejnených 15. januára, 15. februára a 15. marca toho istého
roku.

6.
Národné regulačné orgány monitorujú vývoj trhu a cien, pokiaľ
ide o regulované komunikačné služby v rámci Únie, a podávajú správu
Komisii.

Ak poskytovateľ regulovanej komunikačnej služby v rámci Únie
preukáže, že z dôvodu osobitných a výnimočných okolností, na základe
ktorých sa odlišuje od väčšiny ostatných poskytovateľov v Únii, by
uplatňovanie stropu uvedeného v odseku 1 malo výrazný vplyv na
schopnosť uvedeného poskytovateľa udržať svoje existujúce ceny za
domáce komunikačné služby, národný regulačný orgán môže na žiadosť
uvedeného poskytovateľa udeliť výnimku z uplatňovania odseku 1, a to
výlučne v potrebnom rozsahu a na obdobie jedného roka s možnosťou
predĺženia. Posúdenie udržateľnosti domáceho modelu poplatkov sa
zakladá na relevantných objektívnych faktoroch špecifických pre posky
tovateľa regulovaných komunikačných služieb v rámci Únie, ako aj na
úrovni domácich cien a príjmov.

Ak žiadajúci poskytovateľ splní príslušné dôkazné bremeno, národný
regulačný orgán určí maximálnu výšku cien prevyšujúcu jeden alebo
oba stropy stanovené v odseku 1, ktorá by bola nevyhnutná na zabez
pečenie udržateľnosti domáceho modelu poplatkov poskytovateľa.
Orgán BEREC uverejní usmernenia týkajúce sa parametrov, ktoré
majú národné regulačné orgány zohľadniť vo svojich posúdeniach.

▼B
Článok 6
Sankcie
Členské štáty ustanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie
článkov 3, 4 a 5 a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie
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▼B
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrá
dzajúce. Členské štáty oznámia Komisii uvedené pravidlá a opatrenia do
30. apríla 2016 a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá
má na ne vplyv.
▼M1
Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách za porušenie článku 5a
a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania.
Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské
štáty oznámia Komisii pravidlá a opatrenia ustanovené na zabezpečenie
vykonávania článku 5a do 15. mája 2019 a bezodkladne jej oznámia
každú následnú zmenu, ktorá má na ne vplyv.
▼B
Článok 7
Zmeny nariadenia (EÚ) č. 531/2012
Nariadenie (EÚ) č. 531/2012 sa mení takto:
1.

V článku 2 sa odsek 2 mení takto:
a) písmená i), l) a n) sa vypúšťajú;
b) dopĺňajú sa tieto písmená:
„r) ‚domáca maloobchodná cena‘ je domáci maloobchodný
jednotkový poplatok poskytovateľa roamingu uplatniteľný
na vytvorené volania a zaslané SMS správy (začínajúce aj
ukončené v rozdielnych verejných komunikačných sieťach
v rámci toho istého členského štátu) a na dáta spotrebované
zákazníkom; v prípade, že žiadny špecifický domáci malo
obchodný jednotkový poplatok neexistuje, za domácu malo
obchodnú cenu sa považuje rovnaký mechanizmus spoplat
ňovania, ako mechanizmus, ktorý sa uplatňuje na zákazníka
za vytvorené volania a zaslané SMS správy (začínajúce aj
ukončené v rozdielnych verejných komunikačných sieťach
v rámci toho istého členského štátu) a na dáta spotrebované
v členskom štáte tohto zákazníka;
s) ‚oddelený predaj regulovaných maloobchodných dátových
roamingových služieb‘ je poskytovanie regulovaných dáto
vých roamingových služieb poskytovaných roamingovým
zákazníkom priamo v navštívenej sieti alternatívnym posky
tovateľom roamingu.“

2.

V článku 3 sa odsek 6 nahrádza takto:
„6.
Referenčná ponuka uvedená v odseku 5 musí byť dostatočne
podrobná a zahrnovať všetky zložky potrebné na veľkoobchodný
prístup k roamingu, ako je uvedené v odseku 3, s uvedením opisu
ponúk týkajúcich sa priameho veľkoobchodného prístupu k roamingu
a veľkoobchodného prístupu k roamingu na účely ďalšieho predaja
a súvisiacich podmienok. Uvedená referenčná ponuka môže obsa
hovať podmienky s cieľom zabrániť trvalému roamingu alebo neob
vyklému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu
k roamingu na iné účely ako na poskytovanie regulovaných roamin
gových služieb pre zákazníkov poskytovateľov roamingu počas
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pravidelného cestovania zákazníkov v rámci Únie. Národné regu
lačné orgány v prípade potreby nariadia zmeny referenčných ponúk,
aby sa uplatnili povinnosti stanovené v tomto článku.“
3.

Článok 4 sa mení takto:
a) názov sa nahrádza takto:
„Oddelený predaj regulovaných maloobchodných dátových
roamingových služieb“;
b) v odseku 1 sa vypúšťa prvý pododsek;
c) odseky 4 a 5 sa vypúšťajú.

4.

Článok 5 sa mení takto:
a) názov sa nahrádza takto:
„Vykonávanie oddeleného predaja regulovaných maloobchod
ných dátových roamingových služieb“;
b) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1.
Domáci poskytovatelia splnia povinnosť týkajúcu sa
oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových
roamingových služieb, ktorá sa ustanovuje v článku 4, aby
roamingoví zákazníci mohli využívať samostatne regulované
dátové roamingové služby. Domáci poskytovatelia vyhovejú
všetkým primeraným žiadostiam o prístup k zariadeniam a súvi
siacim podporným službám týkajúcim sa oddeleného predaja
regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb.
Prístup k uvedeným zariadeniam a podporným službám
potrebným na oddelený predaj regulovaných maloobchodných
dátových roamingových služieb vrátane využitia služieb autenti
fikácie užívateľov sa poskytuje bezplatne a pre roamingových
zákazníkov nemá za následok žiadne priame poplatky.“;
c) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2.
S cieľom zabezpečiť jednotné a súbežné vykonávanie
oddeleného predaja regulovaných maloobchodných dátových
roamingových služieb v celej Únii prijme Komisia prostredníc
tvom vykonávacích aktov a po porade s BEREC podrobné
pravidlá týkajúce sa technického riešenia zavedenia oddeleného
predaja regulovaných maloobchodných dátových roamingových
služieb. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade
s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2“;
d) v odseku 3 sa úvodné slová nahrádzajú takto:
„3.
Technické riešenie zavedenia oddeleného predaja regulo
vaných maloobchodných dátových roamingových služieb musí
spĺňať tieto kritériá:“
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5.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 6a
Zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov
S účinnosťou od 15. júna 2017 za predpokladu, že legislatívny akt,
ktorý sa má prijať na základe návrhu uvedeného v článku 19 ods. 2,
je v uvedený deň uplatniteľný, a s výhradou článkov 6b a 6c,
poskytovatelia roamingu nesmú roamingovým zákazníkom
v žiadnom členskom štáte ukladať žiadny príplatok k domácej
maloobchodnej cene za akékoľvek vytvorené alebo prijaté regulo
vané roamingové volania, akékoľvek odoslané regulované roamin
gové SMS správy a akékoľvek použitie regulovaných dátových
roamingových služieb vrátane MMS správ, ani žiadny všeobecný
poplatok za použitie koncového zariadenia alebo služby v zahraničí.

Článok 6b
Primerané využívanie
1.
Poskytovatelia roamingu môžu uplatňovať v súlade s týmto
článkom a vykonávacími aktmi uvedenými v článku 6d „politiku
primeraného využívania“ na spotrebu regulovaných maloobchod
ných roamingových služieb poskytovaných na platnej úrovni domá
cich maloobchodných cien, aby sa predišlo zneužívaniu alebo neob
vyklému využívaniu regulovaných maloobchodných roamingových
služieb roamingovými zákazníkmi, ako je využívanie takýchto
služieb roamingovými zákazníkmi v inom členskom štáte, ako je
štát ich domáceho poskytovateľa na iné účely ako pravidelné cesto
vanie.

Akákoľvek politika primeraného využívania umožňuje zákazníkom
poskytovateľa roamingu spotrebúvať objemy regulovaných maloob
chodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné
ceny, ktoré sú v súlade s ich príslušnými tarifnými plánmi.

2.
Článok 6e sa uplatňuje na regulované maloobchodné roamin
gové služby nad rámec akýchkoľvek limitov podľa akejkoľvek
politiky primeraného využívania.

Článok 6c
Udržateľnosť zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov
1.
Za osobitných a výnimočných okolností a s cieľom zabez
pečiť udržateľnosť svojho domáceho modelu poplatkov, ak posky
tovateľ roamingu nie je schopný pokryť svoje celkové skutočné
a predpokladané náklady na poskytovanie regulovaných roamingo
vých služieb v súlade s článkami 6a a 6b zo svojich celkových
skutočných a predpokladaných príjmov z poskytovania takýchto
služieb, tento poskytovateľ roamingu môže požiadať o povolenie
uplatňovať príplatok. Uvedený príplatok sa uplatní len v rozsahu
nevyhnutnom na náhradu nákladov na poskytovanie regulovaných
maloobchodných roamingových služieb, pričom sa prihliada na
platné maximálne veľkoobchodné poplatky.
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2.
Ak sa poskytovateľ roamingu rozhodne využiť odsek 1 tohto
článku, bezodkladne predloží národnému regulačnému orgánu
žiadosť a poskytne mu všetky potrebné informácie v súlade s vyko
návacími aktmi uvedenými v článku 6d. Každých 12 mesiacov
potom poskytovateľ roamingu uvedené informácie aktualizuje
a predkladá ich národnému regulačnému orgánu.

3.
Národný regulačný orgán po prijatí žiadosti podľa odseku 2
posúdi, či poskytovateľ roamingu preukázal, že nie je schopný
pokryť svoje náklady v súlade s odsekom 1, následkom čoho by
udržateľnosť jeho domáceho modelu poplatkov bola ohrozená.
Posúdenie udržateľnosti domáceho modelu poplatkov sa zakladá
na relevantných objektívnych faktoroch, špecifických pre poskyto
vateľa roamingu vrátane objektívnych rozdielov medzi poskytova
teľmi roamingu v príslušnom členskom štáte a úrovňou domácich
cien a príjmov. Národný regulačný orgán povolí príplatok, ak sú
splnené podmienky stanovené v odseku 1 a tomto odseku.

4.
Národný regulačný orgán schvaľuje príplatok v lehote jedného
mesiaca od doručenia žiadosti podľa odseku 2, pokiaľ žiadosť nie je
zjavne neopodstatnená alebo obsahuje nedostatočné informácie. Ak
sa národný regulačný orgán domnieva, že žiadosť je zjavne neopod
statnená, alebo sa domnieva, že sa poskytli nedostatočné informá
cie, prijme konečné rozhodnutie v lehote ďalších dvoch mesiacov
po tom, čo dal poskytovateľovi roamingu príležitosť vyjadriť sa, na
základe čoho príplatok povolí, zmení alebo zamietne.

Článok 6d
Vykonávanie politiky primeraného využívania a udržateľnosti
zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov
1.
Komisia s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie článkov
6b a 6c prijme do 15. decembra 2016 po konzultácii s BEREC
vykonávacie akty ustanovujúce podrobné pravidlá o uplatňovaní
politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udrža
teľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj
o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely
tohto posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade
s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2

2.
Pokiaľ ide o článok 6b, pri prijímaní vykonávacích aktov
ustanovujúcich podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primera
ného využívania vezme Komisia do úvahy:

a) vývoj cien a modely spotreby v členských štátoch;

b) stupeň zbližovania úrovní domácich cien v celej Únii;

c) cestovateľské zvyklosti v Únii;
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d) akékoľvek zistiteľné riziká narušenia hospodárskej súťaže
a investičných stimulov na domácich a navštívených trhoch.

3.
Pokiaľ ide o článok 6c, pri prijímaní vykonávacích aktov
ustanovujúcich podrobné pravidlá o metodike na posúdenie udrža
teľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov pre
poskytovateľa roamingu vychádza Komisia:

a) zo stanovenia celkových skutočných a predpokladaných
nákladov na poskytovanie regulovaných maloobchodných
roamingových služieb so zreteľom na skutočné veľkoobchodné
roamingové poplatky pre nevyváženú prevádzku a primeraný
podiel združených a spoločných nákladov potrebných na posky
tovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb;

b) zo stanovenia celkových skutočných a predpokladaných príjmov
z poskytovania regulovaných maloobchodných roamingových
služieb;

c) zo spotreby regulovaných maloobchodných roamingových
služieb a domácej spotreby zákazníkov poskytovateľa roamingu;

d) z úrovne hospodárskej súťaže, cien a príjmov na domácom trhu
a akéhokoľvek zistiteľného rizika, že roaming na úrovni domá
cich maloobchodných cien by významne ovplyvnil vývoj taký
chto cien.

4.
Komisia pravidelne preskúma vykonávacie akty prijaté podľa
odseku 1 vzhľadom na vývoj na trhu.

5.
Národný regulačný orgán prísne monitoruje a dohliada na
uplatňovanie politiky primeraného využívania a opatrení na udrža
teľnosť zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, pričom
v čo najvyššej miere zohľadňuje príslušné objektívne faktory špeci
fické pre príslušný členský štát a relevantné objektívne rozdiely
medzi poskytovateľmi roamingu. Bez toho, aby bol dotknutý
postup stanovený v článku 6c ods. 3, národný regulačný orgán
včas presadzuje požiadavky článkov 6b a 6c, ako aj vykonávacie
akty prijaté podľa odseku 1 tohto článku. Národný regulačný orgán
môže kedykoľvek požadovať, aby poskytovateľ roamingu zmenil
alebo prestal uplatňovať príplatok, ak nie je v súlade s článkom
6b alebo 6c. Národný regulačný orgán každoročne informuje
Komisiu o uplatňovaní článkov 6b a 6c a tohto článku.

Článok 6e
Poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových
služieb
1.
Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, ak poskytovateľ
roamingu uplatňuje príplatok za spotrebu regulovaných maloob
chodných roamingových služieb nad rámec akýchkoľvek limitov
podľa politiky primeraného využívania, musí spĺňať tieto požia
davky (bez DPH):
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a) akýkoľvek príplatok za uskutočnené regulované roamingové
volania, odoslané regulované roamingové SMS správy a regulo
vané dátové roamingové služby nesmie presiahnuť výšku maxi
málnych veľkoobchodných poplatkov ustanovených v článku 7
ods. 2 v prípade uskutočnených regulovaných roamingových
volaní, článku 9 ods. 1 v prípade odoslaných regulovaných
roamingových SMS správ a v článku 12 ods. 1 v prípade regu
lovaných dátových roamingových služieb;

b) súčet domácej maloobchodnej ceny a akéhokoľvek príplatku za
uskutočnené regulované roamingové volania, odoslané regulo
vané roamingové SMS správy alebo regulované dátové roamin
gové služby nesmie presiahnuť 0,19 EUR za minútu za volanie,
0,06 EUR za SMS správu a 0,20 EUR za využitý megabajt;

c) akýkoľvek príplatok za prijaté regulované roamingové volania
nesmie presiahnuť vážený priemer maximálnych sadzieb za
ukončenie volania v mobilných sieťach v celej Únii, stanovený
v súlade s odsekom 2.

Poskytovatelia roamingu neuplatnia žiadny príplatok na prijatú
regulovanú roamingovú SMS správu ani na prijatú roamingovú
hlasovú správu. Tým nie sú dotknuté iné uplatniteľné poplatky,
ako sú poplatky za vypočutie takýchto správ.

Poskytovatelia roamingu účtujú uskutočnené a prijaté roamingové
volania na základe sekundovej tarifikácie. Poskytovatelia roamingu
môžu na uskutočnené volania uplatňovať minimálny počiatočný
zúčtovací čas neprekračujúci 30 sekúnd. Poskytovatelia roamingu
účtujú svojim zákazníkom poplatok za poskytovanie regulovaných
dátových roamingových služieb na základe prepočtu na kilobajty
s výnimkou MMS správ, ktoré sa môžu účtovať na jednotkovom
základe. V takomto prípade maloobchodný poplatok, ktorý posky
tovateľ roamingu môže účtovať svojmu roamingovému zákazníkovi
za prenos alebo príjem roamingovej MMS správy, neprekročí maxi
málny maloobchodný poplatok pre regulované dátové roamingové
služby stanovený v prvom pododseku.

Tento odsek počas obdobia uvedeného v článku 6f ods. 1 nebráni
ponukám, ktoré poskytujú roamingovým zákazníkom, na základe
poplatku za deň alebo akéhokoľvek iného pevne stanoveného pravi
delného poplatku, určitý objem spotreby regulovaných roamingo
vých služieb pod podmienkou, že spotreba celého uvedeného
objemu vedie k jednotkovej cene za uskutočnené a prijaté regulo
vané roamingové volania, odoslané SMS správy a dátové roamin
gové služby, ktorá nepresahuje príslušnú domácu maloobchodnú
cenu a maximálny príplatok, ako sa uvádza v prvom pododseku
tohto odseku.

2.
Komisia do 31. decembra 2015 po konzultácii s BEREC a s
výhradou druhého pododseku tohto odseku prijme vykonávacie
akty, ktorými sa stanovuje vážený priemer maximálnych sadzieb
za ukončenie volania v mobilnej sieti uvedených v odseku 1
prvom pododseku písm. c). Komisia každoročne preskúma uvedené
vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade
s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2.
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Vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania
v mobilných sieťach sa zakladá na týchto kritériách:
a) maximálna úroveň sadzieb za ukončenie volania v mobilných
sieťach, ktorá je stanovená národnými regulačnými orgánmi pre
veľkoobchodné sadzby za ukončenie hlasového volania na
jednotlivých mobilných sieťach v súlade s článkami 7 a 16
rámcovej smernice a článkom 13 prístupovej smernice, a
b) celkový počet účastníkov v členských štátoch.
3.
Poskytovatelia roamingu môžu ponúkať a roamingoví zákaz
níci si môžu zámerne vybrať inú roamingovú tarifu, než je tarifa
stanovená v súlade s článkami 6a, 6b a 6c a odsekom 1 tohto
článku, na základe čoho môžu roamingoví zákazníci využívať pre
regulované roamingové služby inú tarifu, ako tú, ktorá by sa im
pridelila v prípade absencie takejto voľby. Poskytovateľ roamingu
upovedomuje uvedených roamingových zákazníkov o povahe
roamingových výhod, o ktoré by takto prišli.
Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, poskytovatelia
roamingu uplatňujú tarifu stanovenú v súlade s článkami 6a a 6b
a odsekom 1 tohto článku na všetkých existujúcich a nových
roamingových zákazníkov automaticky.
Každý roamingový zákazník môže kedykoľvek požiadať o prechod
na tarifu alebo z tarify, ktorá je stanovená v súlade s článkami 6a,
6b, 6c a odsekom 1 tohto článku. Keď sa roamingoví zákazníci
zámerne rozhodnú prejsť z tarify alebo späť na tarifu, ktorá je
stanovená v súlade s článkami 6a, 6b, 6c a odsekom 1 tohto článku,
každý prechod sa uskutočňuje v rámci jedného pracovného dňa od
doručenia žiadosti, je bezplatný a nesmie byť spojený so žiadnymi
podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by sa týkali iných prvkov
účastníckeho vzťahu než roamingu. Poskytovatelia roamingu môžu
prechod oddialiť dovtedy, kým predchádzajúca roamingová tarifa
nebude platiť určené minimálne obdobie, ktoré nepresiahne dva
mesiace.
4.
Poskytovatelia roamingu zabezpečia, aby sa v zmluve, ktorá
zahŕňa akýkoľvek druh regulovanej maloobchodnej roamingovej
služby, upresnili hlavné charakteristické znaky príslušnej poskyto
vanej regulovanej maloobchodnej roamingovej služby vrátane
najmä:
a) konkrétneho tarifného plánu alebo tarifných plánov a v prípade
každého tarifného plánu druhy ponúkaných služieb vrátane
objemov komunikácií;
b) akýchkoľvek obmedzení uložených na spotrebu regulovaných
maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na
úrovni platnej domácej maloobchodnej ceny, najmä kvantifiko
vaných informácií o tom, ako sa uplatňuje akákoľvek politika
primeraného využívania s odkazom na hlavné cenové, objemové
alebo iné parametre príslušnej poskytovanej regulovanej maloob
chodnej roamingovej služby.
Poskytovatelia roamingu uverejnia informácie uvedené v prvom
pododseku.
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Článok 6f
Prechodné maloobchodné príplatky za roaming
1.
Od 30. apríla 2016 do 14. júna 2017 môžu poskytovatelia
roamingu za poskytovanie regulovaných maloobchodných roamin
gových služieb uplatňovať k domácim maloobchodným cenám
príplatok.
2.
Počas obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku sa článok
6e uplatňuje mutatis mutandis.“
6.

Články 8, 10 a 13 sa vypúšťajú.

7.

Článok 14 sa mení takto:
a) v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Uvedené základné personalizované cenové informácie sa
uvádzajú v mene domácej faktúry poskytnutej domácim posky
tovateľom zákazníka a zahŕňajú informácie o:
a) akejkoľvek politike primeraného využívania, ktorej roamin
gový zákazník podlieha v rámci Únie, a o príplatkoch, ktoré
sa uplatňujú nad rámec akýchkoľvek limitov podľa tejto poli
tiky primeraného využívania;
b) a o akomkoľvek príplatku uplatňovanom v súlade s článkom
6c.“;
b) v odseku 1 sa šiesty pododsek nahrádza takto:
„Prvý, druhý, štvrtý a piaty pododsek, s výnimkou odkazu na
politiku primeraného využívania a príplatok uplatňovaný v súlade
s článkom 6c, sa uplatňujú aj na hlasové a SMS roamingové
služby využívané roamingovými zákazníkmi cestujúcimi mimo
Únie a poskytované poskytovateľom roamingu.“;
c) vkladá sa tento odsek:
„2a.
Poskytovateľ roamingu zašle roamingovému zákazníkovi
oznámenie, keď sa úplne spotrebuje platný objem v rámci
primeraného využívania týkajúci sa regulovaných hlasových
alebo SMS roamingových služieb alebo sa dosiahne akákoľvek
prahová hodnota týkajúca sa využívania, ktorá sa uplatňuje
v súlade s článkom 6c. V uvedenom oznámení sa uvedie prípla
tok, ktorý sa uplatní na všetku dodatočnú spotrebu roamingo
vého zákazníka týkajúcu sa regulovaných hlasových alebo SMS
roamingových služieb. Každý zákazník má právo požadovať od
poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať takéto oznáme
nia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa roamingu
požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.“;
d) odsek 3 sa nahrádza takto:
„3.
Poskytovatelia roamingu poskytnú všetkým zákazníkom
pri vzniku účastníckeho vzťahu úplné informácie o platných
roamingových poplatkoch. Bez zbytočného odkladu poskytujú
svojim roamingovým zákazníkom aj aktualizované informácie
o platných roamingových poplatkoch vždy, keď v týchto poplat
koch nastane zmena.
Poskytovatelia roamingu následne zasielajú v primeraných inter
valoch pripomienku všetkým zákazníkom, ktorí si zvolili inú
tarifu.“
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8.

Článok 15 sa mení takto:
a) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2.
Automatická správa od poskytovateľa roamingu informuje
roamingového zákazníka, že tento zákazník využíva regulované
dátové roamingové služby, a poskytuje základné personalizo
vané tarifné informácie o poplatkoch (v mene domácej faktúry,
ktorú poskytuje domáci poskytovateľ zákazníka), ktoré sa vzťa
hujú na poskytovanie regulovaných dátových roamingových
služieb tomuto roamingovému zákazníkovi v príslušnom člen
skom štáte, okrem prípadu, keď zákazník oznámil poskytova
teľovi roamingu, že takéto informácie nepožaduje.
Uvedené základné personalizované tarifné informácie zahŕňajú
informácie o:
a) akejkoľvek politike primeraného využívania, ktorej roamin
gový zákazník podlieha v rámci Únie, a o príplatkoch, ktoré
sa uplatňujú nad rámec limitov podľa tejto politiky primera
ného využívania; a
b) akomkoľvek príplatku, ktorý sa uplatňuje v súlade s článkom
6c.
Informácie sa doručujú na mobilné zariadenie roamingového
zákazníka, napríklad prostredníctvom SMS správy, emailu
alebo automaticky otváraného okna na mobilnom zariadení
vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného člen
ského štátu, než je štát jeho domáceho poskytovateľa, a začne
po prvýkrát využívať dátovú roamingovú službu v danom člen
skom štáte. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami
prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého poro
zumenia, a to v momente, keď roamingový zákazník začne
využívať regulovanú dátovú roamingovú službu.
Zákazník, ktorý oznámil svojmu poskytovateľovi roamingu, že
nevyžaduje automatické tarifné informácie, má právo kedy
koľvek a bezplatne požiadať poskytovateľa roamingu o opätovné
poskytnutie tejto služby.“;
b) vkladá sa tento odsek:
„2a.
Poskytovateľ roamingu zašle oznámenie, keď sa úplne
spotrebuje platný objem v rámci primeraného využívania týka
júci sa regulovanej dátovej roamingovej služby alebo sa
dosiahne akákoľvek prahová hodnota týkajúca sa využívania,
ktorá sa uplatňuje v súlade s článkom 6c. V uvedenom ozná
mení sa uvedie príplatok, ktorý sa uplatní na všetku dodatočnú
spotrebu roamingového zákazníka týkajúcu sa regulovaných
dátových roamingových služieb. Každý zákazník má právo
požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať
takéto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskyto
vateľa roamingu požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.“;
c) v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:
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„3.
Každý poskytovateľ roamingu umožní všetkým svojim
roamingovým zákazníkom, aby si vedome a bezplatne zvolili
službu, ktorou sa včas poskytujú informácie o akumulovanej
spotrebe vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej sa roamin
govému zákazníkovi účtuje využívanie regulovaných dátových
roamingových služieb a ktorá zaručuje, že bez zákazníkovho
výslovného súhlasu akumulované výdavky za regulované dátové
roamingové služby v priebehu určeného obdobia využívania,
s výnimkou MMS správ účtovaných na jednotkovom základe,
neprekročia stanovený finančný limit.“;

d) v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„6.
Tento článok sa s výnimkou odseku 5, odseku 2 druhého
pododseku a odseku 2a, a pokiaľ nie je v druhom a treťom
pododseku tohto odseku uvedené inak, vzťahuje aj na dátové
roamingové služby, ktoré využívajú roamingoví zákazníci cestu
júci mimo Únie a ktoré poskytuje poskytovateľ roamingu.“

9.

Článok 16 sa mení takto:

a) v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Národné regulačné orgány prísne monitorujú a dohliadajú na
poskytovateľov roamingových služieb využívajúcich ustanovenia
článkov 6b, 6c a článku 6e ods. 3“;

b) odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.
Národné regulačné orgány zverejňujú aktualizované infor
mácie o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä článkov 6a, 6b, 6c,
6e, 7, 9 a 12 spôsobom, ktorý zainteresovaným stranám umožní
ľahký prístup k nim.“

10. Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19
Preskúmanie
1.
Komisia začne do 29. novembra 2015 preskúmanie veľkoobchodného roamingového trhu s cieľom posúdiť opatrenia
potrebné na zrušenie maloobchodných roamingových príplatkov
do 15. júna 2017. Komisia preskúma okrem iného stupeň hospodár
skej súťaže na vnútroštátnych veľkoobchodných trhoch, a predo
všetkým posúdi úroveň vzniknutých veľkoobchodných nákladov
a platných veľkoobchodných poplatkov a konkurenčnú situáciu
prevádzkovateľov s obmedzeným geografickým rozsahom vrátane
vplyvu obchodných dohôd na hospodársku súťaž, ako aj schopnosť
prevádzkovateľov využívať úspory z rozsahu. Komisia posúdi aj
vývoj hospodárskej súťaže na maloobchodných roamingových
trhoch a akékoľvek zistiteľné riziko narušenia hospodárskej súťaže
a investičných stimulov na domácich a navštívených trhoch. Pri
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posudzovaní opatrení potrebných na zrušenie maloobchodných
roamingových príplatkov Komisia zohľadní potrebu zabezpečiť,
aby prevádzkovatelia navštívenej siete dokázali pokryť všetky
náklady na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamin
gových služieb vrátane združených a spoločných nákladov. Komisia
zohľadní aj potrebu zabrániť trvalému roamingu alebo neobvy
klému používaniu alebo zneužívaniu veľkoobchodného prístupu
k roamingu na iné účely, ako na poskytovanie regulovaných
roamingových služieb pre zákazníkov poskytovateľov roamingu
počas pravidelného cestovania týchto zákazníkov v rámci Únie.

2.
Komisia predloží do 15. júna 2016 správu Európskemu parla
mentu a Rade o zisteniach preskúmania uvedeného v odseku 1.

K správe sa priloží príslušný legislatívny návrh, ktorému bude pred
chádzať verejná konzultácia, na účely zmeny veľkoobchodných
poplatkov za regulované roamingové služby uvedené v tomto naria
dení alebo prijatia iného riešenia zistených problémov na
veľkoobchodnej úrovni s cieľom zrušiť do 15. júna 2017 maloob
chodné roamingové príplatky.

3.
Komisia okrem toho každé dva roky po predložení správy
uvedenej v odseku 2 predloží Európskemu parlamentu a Rade
správu. Každá správa zahŕňa okrem iného posúdenie:

a) dostupnosti a kvality služieb vrátane služieb, ktoré predstavujú
alternatívu k regulovaným maloobchodným hlasovým, SMS
a dátovým roamingovým službám, najmä vzhľadom na techno
logický vývoj;

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

c) rozsahu, v akom uplatňovanie štrukturálnych opatrení ustanove
ných v článkoch 3 a 4 prinieslo výsledky pri rozvoji hospodár
skej súťaže na vnútornom trhu s regulovanými roamingovými
službami.

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

Okrem toho BEREC na základe zozbieraných údajov pravidelne
podáva správy o vývoji cien a modelov spotreby v členských
štátoch, pokiaľ ide o domáce, ako aj roamingové služby, a o vývoji
skutočných veľkoobchodných roamingových sadzieb za nevyvá
ženú prevádzku medzi poskytovateľmi roamingu.
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BEREC tiež každoročne zbiera informácie z národných regulačných
orgánov o transparentnosti a porovnateľnosti rôznych taríf, ktoré
prevádzkovatelia ponúkajú svojim zákazníkom. Komisia tieto
údaje a zistenia zverejňuje.“

Článok 8
Zmena smernice 2002/22/ES
V článku 1 smernice 2002/22/ES sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.
Vnútroštátne opatrenia týkajúce sa prístupu koncových užíva
teľov k službám a aplikáciám alebo ich využívania prostredníctvom
elektronických komunikačných sietí musia rešpektovať základné práva
a slobody fyzických osôb, a to aj v súvislosti s právom na súkromie
a právom na spravodlivý proces, ako sú vymedzené v článku 6 Európ
skeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.“

Článok 9
Doložka o preskúmaní
Komisia do 30. apríla 2019 a potom každé štyri roky preskúma články
3, 4, 5 a 6 a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade, ku
ktorej budú v prípade potreby priložené vhodné návrhy s cieľom zmeniť
toto nariadenie.

Článok 10
Nadobudnutie účinnosti a prechodné ustanovenia
1.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverej
není v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.

Uplatňuje sa od 30. apríla 2016 okrem týchto ustanovení:

a) v prípade, že legislatívny akt, ktorý sa má prijať na základe návrhu
uvedeného v článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012, je
uplatniteľný 15. júna 2017, článok 7 bod 5 tohto nariadenia, pokiaľ
ide o články 6a až 6d nariadenia (EÚ) č. 531/2012, článok 7 bod 7
písm. a) až c) tohto nariadenia a článok 7 bod 8 písm. a), b) a d)
tohto nariadenia sa uplatňujú od uvedeného dátumu.

V prípade, že uvedený legislatívny akt nie je 15. júna 2017 uplat
niteľný, článok 7 bod 5 tohto nariadenia, pokiaľ ide o článok 6f
nariadenia (EÚ) č. 531/2012, sa naďalej uplatňuje, a to dovtedy,
pokiaľ sa uvedený legislatívny akt nestane uplatniteľným.

V prípade, že sa uvedený legislatívny akt stane uplatniteľným po
15. júni 2017, článok 7 bod 5 tohto nariadenia, pokiaľ ide o články
6a až 6d nariadenia (EÚ) č. 531/2012 a článok 7 bod 7 písm. a) až
c) tohto nariadenia a článok 7 bod 8 písm. a), b) a d) sa uplatňujú od
dátumu uplatňovania uvedeného legislatívneho aktu;
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b) prenos vykonávacích právomocí na Komisiu v článku 7 bode 4
písm. c) tohto nariadenia a v článku 7 bode 5 tohto nariadenia,
pokiaľ ide o článok 6d a článok 6e ods. 2 nariadenia (EÚ)
č. 531/2012, sa uplatňujú od 29. novembra 2015;
c) článok 5 ods. 3 sa uplatňuje od 29. novembra 2015;
d) článok 7 bod 10 tohto nariadenia sa uplatňuje od 29. novembra
2015.
3.
Členské štáty môžu ponechať do 31. decembra 2016 v platnosti
vnútroštátne opatrenia vrátane samoregulačných mechanizmov účinné
pred 29. novembrom 2015, ktoré nie sú v súlade s článkom 3 ods. 2
alebo 3. Príslušné členské štáty oznámia uvedené opatrenia Komisii do
30. apríla 2016.
4.
Ustanovenia
vykonávacieho
nariadenia
Komisie
(EÚ)
č. 1203/2012 (1) týkajúce sa technického postupu realizácie prístupu
k miestnym dátovým roamingovým službám v navštívenej sieti sa
naďalej uplatňujú na účely oddeleného predaja regulovaných maloob
chodných dátových roamingových služieb až do prijatia vykonávacieho
aktu uvedeného v článku 7 ods. 4 písm. c) tohto nariadenia.
▼M1
5.

Článok 5a sa prestane uplatňovať 14. mája 2024.

▼B
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo
všetkých členských štátoch.

(1) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1203/2012 zo 14. decembra 2012
o oddelenom predaji regulovaných maloobchodných roamingových služieb
v Únii (Ú. v. EÚ L 347, 15.12.2012, s. 1).

