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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/140/ES
z 25. novembra 2009,
ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické
komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí
a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy
a služby
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(2)

V tejto súvislosti Komisia predložila svoje úvodné zistenia
vo svojom oznámení z 29. júna 2006 o preskúmaní regu
lačného rámca EÚ pre elektronické komunikačné siete
a služby. Na základe týchto úvodných zistení sa uskutoč
nila verejná konzultácia, počas ktorej sa zistilo, že najdô
ležitejším aspektom, ktorým je potrebné sa zaoberať, je
pretrvávanie nedostatočného vnútorného trhu v oblasti
elektronických komunikácií. Zistilo sa najmä, že fragmen
tovaná regulácia a nezrovnalosti v činnostiach národných
regulačných orgánov ohrozujú nielen konkurencieschop
nosť tohto odvetvia, ale aj značné spotrebiteľské výhody
vyplývajúce z cezhraničnej hospodárskej súťaže.

(3)

Preto by sa mala uskutočniť reforma regulačného rámca
EÚ pre elektronické komunikačné siete a služby, aby sa do
budoval vnútorný trh v oblasti elektronických komuniká
cií tým, že sa posilní mechanizmus Spoločenstva na
reguláciu operátorov s významným vplyvom na kľúčových
trhoch. Tieto kroky dopĺňa nariadenie Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009,
ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre
elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad (9). Refor
ma zahŕňa aj vymedzenie účinnej a koordinovanej straté
gie správy frekvenčného spektra s cieľom vytvoriť jednotný
európsky informačný priestor a posilniť ustanovenia týka
júce sa užívateľov so zdravotným postihnutím, aby sa do
siahla inkluzívna informačná spoločnosť.

(4)

S vedomím, že internet je veľmi dôležitý pre vzdelávanie
a praktické uplatňovanie slobody prejavu a práva na prí
stup k informáciám, by akékoľvek obmedzenie týchto zá
kladných práv malo byť v súlade s Európskym dohovorom
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Komisia by
mala otvoriť širokú verejnú diskusiu o týchto otázkach.

(5)

Cieľom je postupne redukovať predpisy ex ante špecifické
pre daný sektor počas toho, ako sa bude rozvíjať hospo
dárska súťaž na príslušných trhoch, pričom v konečnom
dôsledku by sa elektronické komunikácie mali spravovať
výhradne právom hospodárskej súťaže. Vzhľadom na to,
že na trhoch v oblasti elektronických komunikácií sa v po
sledných rokoch zaznamenala vysoká dynamika hospo
dárskej súťaže, je dôležité, aby sa regulačné povinnosti ex
ante ukladali, len ak neexistuje efektívna a udržateľná ho
spodárska súťaž.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 95,
so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (1),
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmlu
vy, so zreteľom na spoločný text schválený zmierovacím výbo
rom 13. novembra 2009 (3),
keďže:
(1)

Fungovanie piatich smerníc, ktoré tvoria súčasný regulačný
rámec pre elektronické komunikačné siete a služby [smer
nica 2002/21/ES (rámcová smernica) (4), smernica
2002/19/ES
(prístupová
smernica) (5),
smernica
2002/20/ES (smernica o povolení) (6), smernica Európske
ho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002
o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa
elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica
o univerzálnej službe) (7) a smernica Európskeho parla
mentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa
spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sek
tore elektronických komunikácií (smernica o súkromí
a elektronických komunikáciách) (8) (ďalej spolu len „rám
cová smernica a špecifické smernice“)], podlieha pravidel
nému preskúmavaniu Komisiou, ktorého cieľom je najmä
určiť, či sú na základe technologického vývoja a vývoja na
trhu potrebné ich úpravy.

( ) Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008, s. 50.
(2) Ú. v. EÚ C 257, 9.10.2008, s. 51.
(3) Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 (zatiaľ neuve
rejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady zo 16. februára
2009 (Ú. v. EÚ C 103 E, 5.5.2009, s. 1), pozícia Európskeho parlamen
tu zo 6. mája 2009, rozhodnutie Rady z 20. novembra 2009 a legisla
tívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2009.
(4) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
(5) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.
(6) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.
(7) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.
(8) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
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(9) Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.
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(6)

Pri skúmaní fungovania rámcovej smernice a špecifických
smerníc by Komisia mala zhodnotiť, či v kontexte vývoja
na trhu a s ohľadom na hospodársku súťaž a ochranu spo
trebiteľa je naďalej potrebné zachovávať ustanovenia o re
gulácii ex ante špecifickej pre tento sektor, stanovenej
v článkoch 8 až 13a smernice 2002/19/ES (prístupová
smernica) a v článku 17 smernice 2002/22/ES (smernica
o univerzálnej službe), alebo či by sa uvedené ustanovenia
mali zmeniť a doplniť alebo zrušiť.

(7)

S cieľom zabezpečiť primeraný prístup prispôsobovaný
rozličným podmienkam v oblasti hospodárskej súťaže ná
rodné regulačné orgány by mali byť schopné vymedzovať
trhy na nižšej ako celoštátnej úrovni a zrušiť regulačné po
vinnosti na trhoch a/alebo v geografických oblastiach, kde
existuje skutočná hospodárska súťaž v oblasti
infraštruktúry.

(8)

(9)

V záujme dosiahnutia cieľov lisabonskej agendy je po
trebné poskytnúť vhodné stimuly na investície do nových
vysokorýchlostných sietí, ktoré budú podporovať inovácie
internetových služieb s bohatým obsahom a posilnia me
dzinárodnú konkurencieschopnosť Európskej únie. Také
to siete majú obrovský potenciál priniesť výhody
spotrebiteľom i podnikom v celej Európskej únii. Je preto
veľmi dôležité podporovať trvalo udržateľné investície do
rozvoja takýchto sietí a súčasne chrániť hospodársku sú
ťaž a rozširovať možnosti výberu pre spotrebiteľov pro
stredníctvom regulačnej predvídateľnosti a konzistentnosti.

špecifických smerniciach, najmä v súvislosti s interopera
bilitou medzi koncovými bodmi, rozsah pôsobnosti rám
covej smernice by sa mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovala na
niektoré aspekty rádiových zariadení a telekomunikačných
koncových zariadení, ako sú vymedzené v smernici Európ
skeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rá
diovom zariadení a koncových telekomunikačných
zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (1), ako
aj na spotrebiteľské digitálne televízne zariadenia, aby sa
uľahčil prístup užívateľom so zdravotným postihnutím.

(12)

Určité vymedzenia pojmov by sa mali objasniť alebo zme
niť, aby sa zohľadnil vývoj na trhu a technologický vývoj
a aby sa odstránili nejednoznačnosti zistené pri vykonáva
ní regulačného rámca.

(13)

Mala by sa posilniť nezávislosť národných regulačných or
gánov, aby sa zabezpečilo účinnejšie uplatňovanie regulač
ného rámca a zvýšila sa ich autorita a predvídateľnosť ich
rozhodnutí. Na tento účel by vnútroštátne právo malo ob
sahovať výslovné ustanovenie, ktorým sa zabezpečí, aby
bol národný regulačný orgán, ktorý je zodpovedný za re
guláciu trhu ex ante alebo za riešenie sporov medzi pod
nikmi, pri plnení svojich úloh chránený pred zásahmi
zvonka alebo politickým tlakom, ktoré by mohli ohroziť
jeho nezávislosť pri posudzovaní vecí, ktoré sa mu pred
kladajú. Na tento účel by sa mali vopred ustanoviť pravidlá
týkajúce sa dôvodov odvolania vedúceho národného regu
lačného orgánu, aby sa odstránili akékoľvek odôvodnené
pochybnosti o neutralite takéhoto orgánu a o jeho neov
plyvniteľnosti vonkajšími faktormi. Je dôležité, aby národ
né regulačné orgány zodpovedné za reguláciu trhu ex ante
mali vlastný rozpočet, ktorý by im umožnil najmä prijať
dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov. Na zabez
pečenie transparentnosti by sa tento rozpočet mal každo
ročne zverejňovať.

(14)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu pre subjekty na trhu by
odvolacie orgány mali svoje povinnosti vykonávať účinne,
a najmä odvolacie konania by nemali byť neprimerane
zdĺhavé. Dočasné opatrenia, ktoré pozastavujú výkon roz
hodnutia národného regulačného orgánu, by sa mali po
voliť iba v naliehavých prípadoch s cieľom predísť vážnemu
a nenapraviteľnému poškodeniu strany, ktorá o tieto opa
trenia požiadala, a keď to vyžaduje vyváženosť záujmov.

V oznámení z 20. marca 2006 s názvom Preklenutie širo
kopásmových rozdielov Komisia uznala, že z pohľadu úze
mia existujú v Európskej únii rozdiely, pokiaľ ide o prístup
k vysokorýchlostným širokopásmovým službám. Ľahší
prístup k rádiovému frekvenčnému spektru uľahčí rozvoj
vysokorýchlostných širokopásmových služieb vo vzdiale
ných oblastiach. Napriek celkovému nárastu širokopásmo
vého pripojenia obmedzujú prístup v rozličných regiónoch
vysoké náklady v dôsledku nízkej hustoty obyvateľstva
a odľahlosti. S cieľom zabezpečiť investovanie do nových
technológií v regiónoch s menším rozvojom regulácia
v oblasti elektronických komunikácií by mala byť v súlade
s ostatnými politikami, ako napríklad politikou štátnej po
moci, kohéznou politikou alebo cieľmi širšie zameranej
priemyselnej politiky.

(10)

Verejné investovanie do sietí by sa malo uskutočňovať
v súlade so zásadou nediskriminácie. Podpora by sa preto
mala poskytovať otvorenými, transparentnými a súťažný
mi postupmi.

(11)

V záujme toho, aby sa národným regulačným orgánom
umožnilo splniť ciele stanovené v rámcovej smernici a

18.12.2009

(1) Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.

18.12.2009
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
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Odvolacie orgány využívajú na uplatnenie predbežných
opatrení na pozastavenie výkonu rozhodnutí národných
regulačných orgánov širokú škálu najrôznejších postupov.
V záujme jednotnejšieho prístupu by sa v súlade s judika
túrou Spoločenstva mali uplatňovať spoločné normy. Od
volacie orgány by mali tiež byť oprávnené žiadať dostupné
informácie, ktoré uverejnil BEREC. Vzhľadom na význam
odvolaní pre celkové fungovanie regulačného rámca by sa
mal ustanoviť mechanizmus umožňujúci zhromažďovať
informácie o odvolaniach a rozhodnutiach pozastaviť vý
kon rozhodnutí prijatých regulačnými orgánmi vo všet
kých členských štátoch a odovzdávať tieto informácie
Komisii.

V záujme toho, aby národné regulačné orgány plnili svoje
regulačné úlohy účinne, by údaje, ktoré tieto orgány zhro
mažďujú, mali obsahovať účtovné údaje o maloobchod
ných trhoch, ktoré sú spojené s veľkoobchodnými trhmi,
na ktorých má operátor významný vplyv, a ktoré preto re
gulujú národné regulačné orgány. Tieto údaje by mali za
hŕňať aj údaje, ktoré národnému regulačnému orgánu
umožnia posúdiť možný vplyv plánovaných modernizácií
alebo zmien topológie siete na rozvoj hospodárskej súťaže
alebo na veľkoobchodné produkty ponúkané ostatným
stranám.

Vnútroštátna konzultácia ustanovená v článku 6 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica) by sa mala uskutočniť
pred konzultáciou na úrovni Spoločenstva ustanovenou
v článkoch 7 a 7a uvedenej smernice, aby v konzultácii na
úrovni Spoločenstva bolo možné zohľadniť stanoviská za
interesovaných strán. Zároveň by sa tým predišlo potrebe
druhej konzultácie na úrovni Spoločenstva v prípade, že
nastanú zmeny v plánovanom opatrení ako výsledok vnú
troštátnej konzultácie.

Právo národných regulačných orgánov konať podľa vlast
ného uváženia je potrebné zladiť s rozvojom jednotného
regulačného postupu a jednotným uplatňovaním regulač
ného rámca, aby bolo možné účinne prispievať k rozvoju
a dobudovaniu vnútorného trhu. Národné regulačné orgá
ny by preto mali podporovať aktivity Komisie a BEREC za
merané na vnútorný trh.

Mechanizmus Spoločenstva, ktorý umožňuje Komisii po
žadovať od národných regulačných orgánov, aby zrušili
plánované opatrenia týkajúce sa definovania trhu a urče
nia operátorov, ktorí majú významný vplyv na trhu, vý
znamne prispel k jednotnému prístupu k určovaniu
okolností, za ktorých možno uplatňovať reguláciu ex ante
a za ktorých sa takáto regulácia na operátorov vzťahuje.
Monitorovanie trhu Komisiou, a najmä skúsenosti s postu
pom podľa článku 7 smernice 2002/21/ES (rámcová smer
nica) ukazujú, že nejednotnosť národných regulačných
orgánov pri uplatňovaní nápravných opatrení, a to i v prí
pade podobných podmienok na trhu, by mohla oslabiť
vnútorný trh v oblasti elektronických komunikácií.

L 337/39

Komisia sa preto môže podieľať na zabezpečovaní vyššej
úrovne jednotnosti pri uplatňovaní nápravných opatrení
prijatím stanovísk k návrhom opatrení predkladaným ná
rodnými regulačnými orgánmi. Aby sa využili odborné
znalosti národných regulačných orgánov z analýz trhu,
Komisia by sa mala pred prijatím rozhodnutia a/alebo sta
noviska poradiť s BEREC.

(20)

Je dôležité, aby sa regulačný rámec vykonal včas. Ak Ko
misia prijme rozhodnutie, ktorým požaduje od národné
ho regulačného orgánu, aby zrušil plánované opatrenie,
národný regulačný orgán by mal predložiť Komisii revido
vané opatrenie. Na oznámenie revidovaného opatrenia Ko
misii podľa článku 7 smernice 2002/21/ES (rámcová
smernica) by sa mala stanoviť lehota, aby účastníci trhu ve
deli, ako dlho trvá preskúmanie trhu, a aby sa zvýšila
právna istota.

(21)

Vzhľadom na krátke lehoty v rámci mechanizmu konzul
tácií na úrovni Spoločenstva by Komisia mala byť splno
mocnená na prijímanie odporúčaní a/alebo usmernení
s cieľom zjednodušiť postupy na výmenu informácií me
dzi Komisiou a národnými regulačnými orgánmi, napr.
v prípadoch týkajúcich sa stabilných trhov alebo keď ide
iba o malé zmeny už oznámených opatrení. Komisia by
mala byť tiež splnomocnená na povoľovanie udeľovania
výnimiek z oznamovacej povinnosti na účely racionalizá
cie postupov v niektorých prípadoch.

(22)

V súlade s cieľmi Charty základných práv Európskej únie
a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postih
nutím by regulačný rámec mal zabezpečiť, aby všetci uží
vatelia vrátane koncových užívateľov so zdravotným
postihnutím, starších osôb a užívateľov s osobitnými so
ciálnymi potrebami mali jednoduchý prístup k veľmi kva
litným a cenovo dostupným službám. Vyhlásenie 22
pripojené k záverečnému aktu Amsterdamskej zmluvy us
tanovuje, že pri vypracúvaní opatrení podľa článku 95
zmluvy inštitúcie Spoločenstva zohľadňujú potreby osôb
so zdravotným postihnutím.

(23)

Konkurencieschopný trh poskytne užívateľom veľký výber,
pokiaľ ide o obsah, aplikácie a služby. Národné regulačné
orgány by mali podporovať možnosti užívateľov dostať sa
k informáciám, šíriť ich a prevádzkovať aplikácie a služby.

(24)

Rádiové frekvencie by sa mali považovať za vzácny verej
ný zdroj, ktorý má vysokú verejnú i trhovú hodnotu. Je
preto vo verejnom záujme, aby sa toto spektrum spravo
valo z ekonomického, sociálneho a environmentálneho
hľadiska čo najefektívnejšie a najúčinnejšie a aby sa pritom
zohľadňovala dôležité úloha rádiového frekvenčného spek
tra pre elektronické komunikácie, ciele v kultúrnej rôzno
rodosti, plurality médií a sociálnej a územnej súdržnosti.
Prekážky jeho efektívneho využívania by sa preto mali po
stupne odstraňovať.
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(25)

Činnosti politiky v oblasti rádiového frekvenčného spek
tra v Spoločenstve by mali byť bez toho, aby sa dotkli opa
trení prijatých na úrovni Spoločenstva alebo na
vnútroštátnej úrovni, v súlade s právom Spoločenstva, aby
slúžili cieľom všeobecného záujmu, najmä pokiaľ ide o re
guláciu obsahu a audiovizuálnu a mediálnu politiku, a prá
vom členských štátov na organizovanie a využívanie ich
rádiového frekvenčného spektra na účely verejného po
riadku, verejnej bezpečnosti a obrany.

(26)

Zohľadňujúc odlišnú situáciu v rôznych členských štátoch,
prechodom z analógového na digitálne terestriálne tele
vízne vysielanie by sa vďaka vyššej prenosovej účinnosti di
gitálnej technológie uvoľnilo významné spektrum
v Spoločenstve, tzv. digitálna dividenda.

(27)

Predtým ako sa podľa rozhodnutia Európskeho parlamen
tu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom
rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Eu
rópskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenč
nom spektre) (1) navrhne konkrétne harmonizačné
opatrenie, Komisia by mala vykonať posúdenie vplyvu,
v ktorom zhodnotí náklady na navrhované opatrenie a je
ho výhody, ako sú napríklad úspory z rozsahu alebo inte
roperabilita služieb v prospech spotrebiteľov, vplyv na
efektívnosť využívania frekvenčného spektra alebo dopyt
po harmonizovanom používaní v rozdielnych častiach Eu
rópskej únie.

(28)

Hoci správa frekvenčného spektra zostáva v právomoci
členských štátov, strategické plánovanie, koordinácia a prí
padne harmonizácia na úrovni Spoločenstva môže pomôcť
zabezpečiť, aby užívatelia frekvenčného spektra požívali
úplné výhody vnútorného trhu a aby bolo možné účinne
a globálne obhajovať záujmy Európskej únie. Na tieto ciele
by sa mali podľa potreby vytvoriť legislatívne viacročné
programy politiky rádiového frekvenčného spektra, ktoré
stanovia politické orientácie a ciele strategického plánova
nia a harmonizácie využívania rádiového frekvenčného
spektra v Spoločenstve. Tieto politické orientácie a ciele sa
môžu týkať dostupnosti a účinného využívania rádiového
frekvenčného spektra potrebného na vytvorenie a fungo
vanie vnútorného trhu, a kde je to vhodné, môžu sa týkať
aj harmonizácie postupov poskytovania všeobecných po
volení alebo individuálnych práv na používanie rádiových
frekvencií, keď je potrebné prekonávať prekážky vnútorné
ho trhu. Tieto politické orientácie a ciele by mali byť v sú
lade s touto smernicou a špecifickými smernicami.

(1) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.
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(29)

Komisia vyjadrila zámer zmeniť a doplniť pred nadobud
nutím účinnosti tejto smernice rozhodnutie Komisie
2002/622/ES z 26. júla 2002, ktorým sa ustanovuje Sku
pina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (2), aby
vytvorila mechanizmus pre Európsky parlament a Radu,
na základe ktorého by mohli od Skupiny pre politiku rá
diového frekvenčného spektra (Radio Spectrum Policy
Group – RSPG) vyžadovať ústne a písomné stanoviská ale
bo správy o politike v oblasti frekvenčného spektra v sú
vislosti s elektronickou komunikáciou a na základe
ktorého by RSPG poskytovala Komisii poradenstvo pri ná
vrhu obsahu programov pre politiku rádiového frekvenč
ného spektra.

(30)

Ustanovenia tejto smernice, ktoré súvisia so správou fre
kvenčného spektra, by mali byť v súlade s prácou medzi
národných a regionálnych organizácií, ktoré pôsobia
v oblasti správy rádiového frekvenčného spektra, ako je
napríklad Medzinárodná telekomunikačná únia (Interna
tional Telecommunications Union, ďalej len „ITU“) a Eu
rópska konferencia poštových a telekomunikačných
administratív (ďalej len „CEPT“), aby sa zabezpečila účinná
správa a harmonizácia využívania frekvenčného spektra
v celom Spoločenstve a medzi členskými štátmi a ostatný
mi členmi ITU.

(31)

Správa rádiových frekvencií by sa mala vykonávať tak, aby
sa predišlo škodlivému rušeniu. Základná koncepcia poj
mu škodlivé rušenie by sa preto mala správne vymedziť,
aby sa zabezpečilo obmedzenie regulačných zásahov na
rozsah nevyhnutný na predchádzanie takémuto rušeniu.

(32)

Súčasný systém správy a distribúcie frekvenčného spektra
je vo všeobecnosti založený na administratívnych rozhod
nutiach, ktoré nie sú dostatočne pružné na to, aby reago
vali na technologický a hospodársky vývoj, najmä na
rýchly rozvoj bezdrôtovej technológie a rastúci dopyt po
širokopásmovom pripojení. Nadmerná fragmentárnosť
jednotlivých vnútroštátnych politík vedie k zvýšeným ná
kladom a strate trhových príležitostí pre užívateľov fre
kvenčného spektra a spomaľuje inovácie na úkor
vnútorného trhu, spotrebiteľov a hospodárstva ako celku.
Navyše sa podmienky prístupu k rádiovým frekvenciám
a ich používania môžu líšiť v závislosti od druhu operá
tora, zatiaľ čo elektronické služby, ktoré títo operátori po
skytujú, sa čoraz väčšmi prekrývajú, čo vytvára napätie
medzi držiteľmi práv, nesúlad v nákladoch spojených s prí
stupom k frekvenčnému spektru a potenciálne deformácie
vo fungovaní vnútorného trhu.

(33)

Štátne hranice sú pri určovaní optimálneho využívania rá
diového frekvenčného spektra čoraz menej relevantné.
Fragmentárnosť riadenia prístupu k právam na frekvenčné
spektrum obmedzuje investície a inovácie a nedovoľuje
operátorom a výrobcom zariadení dosahovať úspory z roz
sahu, čo brzdí rozvoj vnútorného trhu v oblasti elektronic
kých komunikačných sietí a služieb využívajúcich rádiové
frekvenčné spektrum.

(2) Ú. v. ES L 198, 27.7.2002, s. 49.
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(35)
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(37)
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Pružnosť správy frekvenčného spektra a riadenia prístupu
k frekvenčnému spektru by sa mala zvýšiť prostredníctvom
povolení dodržiavajúcich neutralitu technológie a služieb,
aby si užívatelia frekvenčného spektra mohli vyberať naj
lepšie technológie a služby, ktoré sa budú používať vo fre
kvenčných pásmach vyhlásených za dostupné pre
elektronické komunikačné služby v príslušných vnútro
štátnych plánoch na prideľovanie frekvencií v súlade s prá
vom Spoločenstva (ďalej len „zásady neutrality technológií
a služieb“). Administratívne určovanie technológií a služieb
by sa malo uplatňovať, ak ide o ciele všeobecného záujmu,
a malo by byť jasne odôvodnené a podrobované pravidel
nému preskúmavaniu.

Obmedzenia zásady neutrality technológií by mali byť pri
merané a mali by byť odôvodnené potrebou predísť ško
dlivému rušeniu napríklad zavedením spektrálnych masiek
a úrovní výkonu, zabezpečiť ochranu verejného zdravia
tým, že sa obmedzí vystavenie verejnosti pôsobeniu elek
tromagnetických polí, zabezpečiť riadne fungovanie slu
žieb prostredníctvom primeranej úrovne technickej kvality
služby, pričom nie je nevyhnutné, aby sa vopred vylučo
vala možnosť využívať v jednom frekvenčnom pásme viac
ako jednu službu, zabezpečiť správne spoločné používanie
frekvenčného spektra, najmä v prípadoch, keď jeho použí
vanie podlieha len všeobecným povoleniam, aby sa zabez
pečilo efektívne využívanie frekvenčného spektra alebo
aby sa splnil cieľ všeobecného záujmu v súlade s právom
Spoločenstva.

Užívatelia frekvenčného spektra by tiež mali mať možnosť
slobodne si vybrať služby, ktoré chcú prostredníctvom fre
kvenčného spektra ponúkať, s výhradou prechodných opa
trení na zaobchádzanie s právami nadobudnutými
v minulosti. Na druhej strane by sa mali umožniť opatre
nia, ktoré vyžadujú poskytovanie konkrétnej služby na spl
nenie jasne vymedzených cieľov všeobecného záujmu, ako
je ochrana života, potreba podporovať sociálnu, regionál
nu a územnú súdržnosť, alebo povoliť neefektívne využí
vanie frekvenčného spektra, ak je to nevyhnutné a úmerné.
Tieto ciele by mali zahŕňať aj podporu kultúrnej a jazyko
vej rôznorodosti a plurality médií, ako je to vymedzené
členskými štátmi v súlade s právom Spoločenstva. S vý
nimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na ochranu života
alebo mimoriadne na plnenie iných cieľov vo všeobecnom
záujme, ktoré vymedzia členské štáty v súlade s právom
Spoločenstva, by výnimky nemali viesť k výlučnému pou
žívaniu určitých služieb, ale namiesto toho by sa mali
uprednostniť do tej miery, ako je to možné, aby v tom is
tom pásme mohli koexistovať i ďalšie služby alebo
technológie.

Vymedzenie rozsahu a povahy akýchkoľvek výnimiek tý
kajúcich sa podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti
a plurality médií patrí do právomoci členských štátov.

L 337/41

(38)

Pretože pridelenie frekvenčného spektra konkrétnym tech
nológiám alebo službám je výnimkou zo zásady neutrality
technológií a služieb a obmedzuje slobodu výberu posky
tovanej služby alebo používanej technológie, každý návrh
na také pridelenie by mal byť transparentný a mal by byť
predmetom verejnej konzultácie.

(39)

V záujme pružnosti a efektívnosti národné regulačné orgá
ny môžu povoliť, aby užívatelia frekvenčného spektra voľ
ne prevádzali alebo prenajímali svoje práva na používanie
tretím stranám. Týmto by sa umožnilo trhové ohodnote
nie frekvenčného spektra. Vzhľadom na to, že národné re
gulačné orgány majú právomoc zabezpečovať účinné
využívanie frekvenčného spektra, mali by prijímať opatre
nia na to, aby sa obchodovaním nenarušila hospodárska
súťaž, ak frekvenčné spektrum zostane nevyužité.

(40)

Zavedenie neutrality technológií a služieb a obchodovania
do existujúcich práv na používanie frekvenčného spektra
môže vyžadovať prechodné pravidlá vrátane opatrení na za
bezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, keďže nový
systém by mohol určitým užívateľom frekvenčného spektra
umožniť, aby začali konkurovať tým užívateľom frekvenč
ného spektra, ktorí nadobudli svoje práva na frekvenčné
spektrum na základe náročnejších podmienok. Naopak, ak
boli práva udelené v rámci výnimky zo všeobecných pravi
diel alebo podľa kritérií odlišných od objektívnych, transpa
rentných, primeraných a nediskriminačných kritérií s cieľom
splniť ciele všeobecného záujmu, situácia držiteľov takých
práv by sa nemala zlepšiť na úkor ich nových konkurentov
za hranicu toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cie
ľov všeobecného záujmu.

(41)

S cieľom podporiť fungovanie vnútorného trhu a rozvoj
cezhraničných služieb by Komisia mala byť splnomocnená
na prijímanie technických vykonávacích opatrení v oblasti
číslovania.

(42)

Povolenia vydávané podnikom, ktoré poskytujú elektro
nické komunikačné siete a služby, ktoré im umožňujú
vstupovať na verejný alebo súkromný majetok, sú zásad
nými faktormi budovania elektronických komunikačných
sietí alebo nových sieťových prvkov. Zbytočná zložitosť
a zdĺhavosť postupov udeľovania práva vstupu môžu pre
to predstavovať významné prekážky pre rozvoj hospodár
skej súťaže. Preto by sa nadobúdanie práva vstupu malo
pre oprávnené podniky zjednodušiť. Národné regulačné
orgány by mali byť schopné koordinovať nadobúdanie
práv vstupu a sprístupniť na svojich internetových strán
kach príslušné informácie.

L 337/42
(43)

(44)
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Je potrebné posilniť právomoci členských štátov voči drži
teľom práva vstupu s cieľom zaistiť, aby zavedenie alebo
rozšírenie novej siete bolo spravodlivé, efektívne a šetrné
k životnému prostrediu a nezávislé od akejkoľvek povin
nosti operátora s významným vplyvom na trhu poskyto
vať prístup k svojej elektronickej komunikačnej sieti. Lepšie
spoločné používanie zariadení môže významne zlepšiť ho
spodársku súťaž a podnikom znížiť celkové finančné a en
vironmentálne náklady na rozmiestnenie infraštruktúry
elektronických komunikácií, najmä nových prístupových
sietí. Národné regulačné orgány by mali mať právomoc po
žadovať, aby držitelia práv na inštaláciu zariadení na verej
nom alebo súkromnom majetku, nad ním alebo pod ním
po uplynutí primeranej lehoty na verejnú konzultáciu, po
čas ktorej by mali dostať všetky zainteresované strany prí
ležitosť vyjadriť svoje stanovisko, takéto zariadenia alebo
majetok používali spoločne (vrátane fyzického spoločné
ho umiestnenia) s cieľom podporovať efektívne investície
do infraštruktúry a inovácie. Takéto opatrenia spoločného
používania alebo koordinácie môžu zahŕňať pravidlá na
rozdelenie nákladov za spoločné používanie zariadenia
alebo majetku a malo by sa nimi zabezpečiť, aby bolo ri
ziko rozdelené medzi dotknuté podniky primeraným spô
sobom. Národné regulačné orgány by mali mať najmä
možnosť ukladať spoločné používanie sieťových prvkov
a pridružených prostriedkov, ako napríklad káblovodov,
rúr, stožiarov, vstupných šácht, rozvodných skríň, antén,
veží a iného nosného zariadenia, budov alebo vstupov do
nich, ako aj lepšiu koordináciu civilných prác. Príslušné or
gány, najmä miestne orgány, by mali v spolupráci s národ
nými regulačnými orgánmi takisto vytvoriť vhodné
postupy koordinácie pre verejné práce, ako aj iné relevant
né verejné zariadenia alebo majetok, ktorých súčasťou
môžu byť postupy, ktorými sa zabezpečí, aby zaintereso
vané strany mali informácie týkajúce sa príslušných verej
ných zariadení alebo majetku, ako aj prebiehajúcich
a plánovaných verejných prácach, aby sa im takéto práce
včas oznamovali a aby sa spoločné používanie čo najviac
uľahčilo.
Spoľahlivé a bezpečné oznamovanie informácií prostred
níctvom elektronických komunikačných sietí je čoraz dô
ležitejšie pre celé hospodárstvo a spoločnosť vo
všeobecnosti. Zložitosť systému, technická porucha alebo
ľudská chyba, nehody alebo útoky – to všetko môže mať
vplyv na fungovanie a dostupnosť fyzických infraštruktúr,
ktorými sa poskytujú služby dôležité pre občanov Európ
skej únie vrátane služieb elektronickej verejnej správy. Ná
rodné regulačné orgány by preto mali zaistiť zachovanie
integrity a bezpečnosti verejných komunikačných sietí. Eu
rópska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
(ENISA) (1) by mala prispievať k zvýšenej úrovni bezpeč
nosti elektronických komunikácií okrem iného poskytova
ním odborných znalostí a poradenstva a podporovaním
výmeny najlepšej praxe. Agentúra ENISA i národné regu
lačné orgány by mali mať prostriedky nevyhnutné na pl
nenie svojich povinností vrátane právomocí získavať
informácie postačujúce na to, aby mohli posúdiť úroveň
bezpečnosti sietí alebo služieb, ako aj úplné a spoľahlivé
údaje o skutočných bezpečnostných incidentoch, ktoré
mali významný vplyv na prevádzku sietí alebo služieb.
Vzhľadom na to, že úspešné uplatňovanie adekvátnych
bezpečnostných opatrení nie je jednorazová záležitosť, ale

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004
(Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1).

18.12.2009

nepretržitý proces implementácie, preskúmavania a aktu
alizácie, poskytovatelia elektronických komunikačných
sietí a služieb by mali mať povinnosť prijímať opatrenia na
zaručenie ich integrity a bezpečnosti v súlade s posúdený
mi rizikami, pričom by mali prihliadať na najnovší stav ta
kýchto opatrení.

(45)

Členské štáty by mali pred prijatím konkrétnych opatrení
nechať primeranú lehotu na verejnú konzultáciu a tak za
bezpečiť, aby podniky, ktoré poskytujú verejné komuni
kačné siete alebo verejne dostupné elektronické
komunikačné služby, mohli prijať potrebné technické a or
ganizačné opatrenia a dokázali náležite zvládať riziká pre
bezpečnosť sietí a služieb alebo zabezpečiť integritu svo
jich sietí.

(46)

V prípadoch, keď je potrebné dohodnúť sa na spoločnom
súbore bezpečnostných požiadaviek, by Komisia mala byť
splnomocnená na prijímanie technických vykonávacích
opatrení na dosiahnutie primeranej úrovne bezpečnosti
elektronických komunikačných sietí a služieb na vnútor
nom trhu. Agentúra ENISA by mala prispieť k harmonizácii
náležitých technických a organizačných bezpečnostných
opatrení poskytovaním odborného poradenstva. Národné
regulačné orgány by mali mať právomoc vydávať záväzné
usmernenia týkajúce sa technických vykonávacích opatrení
prijatých na základe smernice 2002/21/ES (rámcová smer
nica). V záujme vykonávania svojich povinností by mali mať
právomoc vyšetrovať prípady nedodržiavania povinností
a ukladať sankcie.

(47)

Aby sa zabezpečilo, že sa nenaruší ani neobmedzí hospo
dárska súťaž na trhu s elektronickými komunikáciami, ná
rodné regulačné orgány by mali mať možnosť zaviesť
nápravné opatrenia, aby zabránili silnému vplyvu trhovej
sily z jedného trhu na druhý úzko prepojený trh. Malo by
byť jasné, že podnik so silným vplyvom na prvom trhu
môže byť označený za podnik so silným vplyvom na dru
hom trhu len vtedy, ak sú prepojenia medzi oboma trhmi
také, že umožnia, aby sa trhová sila na prvom trhu preja
vila pákovým efektom na druhom trhu, a ak druhý trh
podlieha regulácii ex ante v súlade s kritériami vymedzený
mi v odporúčaní o relevantných trhoch výrobkov
a služieb (2).

(2) Odporúčanie Komisie z 11. februára 2003 o relevantných trhoch vý
robkov a služieb v sektore elektronickej komunikácie umožňujúcich
reguláciu ex ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Ra
dy 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické ko
munikačné siete a služby (Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 45).
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Aby sa účastníkom trhu dala istota, pokiaľ ide o pod
mienky regulácie, je potrebné stanoviť lehotu na preskú
mavania trhu. Analýzu trhu je potrebné vykonávať
pravidelne a v primeranom a vhodnom časovom rámci.
Časový rámec by mal zohľadňovať, či sa v prípade konkrét
neho trhu analýza už v minulosti vykonala a riadne ozná
mila. Ak národný regulačný orgán nevykoná analýzu trhu
v rámci stanovenej lehoty, môže tým ohroziť vnútorný trh
a bežné konania o porušení predpisov nemusia včas pri
niesť želaný účinok. Dotknutý národný regulačný orgán by
alternatívne mal mať možnosť požiadať BEREC o pomoc
pri dokončení analýzy trhu. Takáto pomoc by mohla mať
napríklad podobu osobitnej pracovnej skupiny zloženej
z predstaviteľov iných národných regulačných orgánov.

(53)

Účinné investície i hospodárska súťaž by sa mali podporo
vať spoločne, aby sa zvýšil hospodársky rast, objem inová
cií a možnosti výberu pre spotrebiteľov.

(54)

Hospodársku súťaž možno najlepšie rozvíjať prostredníc
tvom hospodársky účinnej miery investovania do nových
i existujúcich infraštruktúr doplneného reguláciou tam,
kde je to potrebné na dosiahnutie účinnej hospodárskej sú
ťaže v maloobchodných službách. Účinná úroveň hospo
dárskej súťaže založenej na infraštruktúre je rozsah
rozšírenia infraštruktúry, pri ktorej môžu investori očaká
vať primeranú návratnosť založenú na primeraných oča
kávaniach v súvislosti s vývojom trhových podielov.

(49)

Z dôvodu vysokej miery technologických inovácií a veľmi
dynamických trhov v oblasti elektronických komunikácií
existuje potreba rýchlo, koordinovane a harmonizovane
upravovať predpisy na úrovni Spoločenstva, pretože skú
senosti ukazujú, že odlišnosti medzi jednotlivými národ
nými regulačnými orgánmi pri vykonávaní regulačného
rámca Európskej únie môžu vytvárať prekážky rozvoja
vnútorného trhu.

(55)

(50)

Jednou z dôležitých úloh, ktorými je poverený BEREC, je
prijať vo vhodných prípadoch stanoviská v súvislosti s cez
hraničnými spormi. Národné regulačné orgány by preto
mali v takých prípadoch zohľadniť všetky stanoviská
BEREC.

Pri ukladaní prístupových povinností novým a rozšíreným
infraštruktúram by národné regulačné orgány mali zabez
pečiť, aby prístupové podmienky zohľadňovali okolnosti
predchádzajúce investičnému rozhodnutiu, berúc do úva
hy okrem iného náklady na zavádzanie, očakávanú mieru
rozšírenia nových produktov a služieb a očakávané úrov
ne maloobchodných cien. Okrem toho vnútroštátne regu
lačné orgány by mali byť schopné eventuálne stanoviť
pevné prístupové podmienky na vhodné revízne obdobia,
aby investori mali istotu pri plánovaní. Tieto podmienky
môžu zahŕňať rozhodnutia o cenách v závislosti od množ
stva alebo od dĺžky zmluvy v súlade s právom Spoločen
stva a za predpokladu, že nemajú diskriminačný účinok.
Všetky uložené prístupové podmienky by mali rešpekto
vať nevyhnutnosť zachovávať účinnú hospodársku súťaž
v službách pre spotrebiteľov a podniky.

(56)

Pri hodnotení primeranosti povinností a podmienok, kto
ré sa majú uložiť, národné regulačné orgány zohľadnia roz
diely v konkurenčných podmienkach, ktoré existujú
v rôznych oblastiach príslušného členského štátu.

(57)

Pri ukladaní opatrení na kontrolu cien by sa vnútroštátne
regulačné orgány mali snažiť umožniť spravodlivý zisk pre
investora v konkrétnom novom investičnom projekte.
Môžu sa vyskytnúť predovšetkým riziká spojené s investič
nými projektmi do nových prístupových sietí, ktoré zabez
pečujú výrobky, pri ktorých v čase investovania dopyt nie
je istý.

(58)

Každé rozhodnutie na základe článku 19 ods. 1 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica) by sa malo prijímať v me
dziach regulačných zásad, prístupov a metodík. Aby sa za
bránilo pochybnostiam, nemalo by predpisovať
podrobnosti, ktoré bežne musia zohľadňovať vnútroštátne
podmienky, a nemalo by zakazovať alternatívne prístupy,
pri ktorých možno primerane očakávať podobný účinok.
Toto rozhodnutie by malo byť proporcionálne a nemalo
by mať vplyv na rozhodnutia prijaté vnútroštátnymi regu
lačnými orgánmi, ktoré netvoria prekážku vnútornému
trhu.

(48)

(51)

(52)

Skúsenosti s vykonávaním regulačného rámca Európskej
únie naznačujú, že súčasné ustanovenia splnomocňujúce
národné regulačné orgány ukladať pokuty nevytvorili do
statočnú motiváciu na dodržiavanie regulačných požiada
viek. Adekvátne právomoci na presadzovanie práva môžu
prispieť k včasnému vykonávaniu regulačného rámca Eu
rópskej únie, a teda podporiť právnu istotu, ktorá je dôle
žitou hnacou silou pre investície. Nedostatok účinných
právomocí v prípade nedodržiavania povinností sa týka ce
lého regulačného rámca. Zavedením nového ustanovenia
do smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), ktorým sa
budú riešiť prípady porušenia povinností, ktoré vyplývajú
z rámcovej smernice a špecifických smerníc, by sa preto
malo zabezpečiť, že na presadzovanie práva a ukladanie
sankcií sa v celom regulačnom rámci Európskej únie budú
uplatňovať jednotné a koherentné zásady.

Súčasný regulačný rámec Európskej únie zahŕňa určité us
tanovenia na uľahčenie prechodu od starého regulačného
rámca z roku 1998 k novému rámcu z roku 2002. Tento
prechod sa skončil vo všetkých členských štátoch a tieto
opatrenia by sa mali zrušiť, pretože už sú zbytočné.
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V prílohe I k smernici 2002/21/ES (rámcová smernica) sa
uvádza zoznam trhov, ktoré sa majú zahrnúť do odporú
čania o relevantných trhoch produktov a služieb, ktoré si
môžu vyžadovať reguláciu ex ante. Táto príloha by sa mala
zrušiť, pretože už splnila svoj účel slúžiť ako podklad vy
pracovania úvodnej verzie odporúčania o relevantných tr
hoch výrobkov a služieb.

Pre nové subjekty na trhu nemusí byť z ekonomického hľa
diska vhodné, aby v primeranom časovom období zdupli
kovali celú miestnu prístupovú sieť tradičného operátora
alebo jej časť. Povinnosť operátorov s významným vply
vom na trhu poskytovať uvoľnený prístup k účastníckemu
vedeniu alebo jeho úseku môže v tomto kontexte uľahčo
vať vstup subjektov na trh a zintenzívniť hospodársku sú
ťaž na maloobchodných trhoch širokopásmového
prístupu. Ak uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu ale
bo jeho úseku nie je technicky ani ekonomicky realizova
teľný, možno uplatniť príslušné povinnosti týkajúce sa
poskytovania nefyzického alebo virtuálneho prístupu k sie
ti s rovnocennou funkčnosťou.

Účelom funkčného oddelenia, na základe ktorého sa od ve
rtikálne integrovaného operátora vyžaduje, aby zriadil pre
vádzkovo oddelené obchodné subjekty, je zabezpečiť
poskytovanie úplne rovnocenných prístupových produk
tov všetkým operátorom (vrátane jeho vlastných oddelení),
ktorí sú na nižšom stupni reťazca. Funkčným oddelením sa
môže skvalitniť hospodárska súťaž na viacerých relevant
ných trhoch tým, že sa značne zníži motivácia diskrimino
vať a uľahčí sa overovanie a presadzovanie dodržiavania
povinnosti nediskriminovať. Vo výnimočných prípadoch
sa môže funkčné oddelenie využiť ako nápravné opatrenie,
keď sa trvalo nedarí dosiahnuť účinnú nediskrimináciu na
viacerých dotknutých trhoch a keď sú malé alebo žiadne
vyhliadky, že v oblasti infraštruktúry dôjde k hospodárskej
súťaži v primeranom časovom rámci po využití jedného
alebo viacerých nápravných opatrení, ktoré sa predtým po
važovali za vhodné. Je však veľmi dôležité zabezpečiť, aby
uloženie funkčného oddelenia naďalej motivovalo daný
podnik na investovanie do svojej siete a neviedlo k mož
ným nepriaznivým vplyvom na blahobyt spotrebiteľov.
Uloženie funkčného oddelenia vyžaduje koordinovanú
analýzu rôznych relevantných trhov súvisiacich s prístu
povou sieťou v súlade s postupom analýzy trhu ustanove
ným v článku 16 smernice 2002/21/ES (rámcová
smernica). Pri vykonávaní analýzy trhu a navrhovaní pod
robností takéhoto nápravného opatrenia by národné regu
lačné orgány mali venovať osobitnú pozornosť
produktom, ktoré majú spravovať samostatné obchodné
subjekty, s prihliadnutím na rozsah zavedenia siete a na
stupeň technologického pokroku, ktorý by mohol ovplyv
niť nahraditeľnosť pevných a bezdrôtových služieb. S cie
ľom vyhnúť sa narušeniu hospodárskej súťaže na
vnútornom trhu by návrhy na funkčné oddelenie mala vo
pred schvaľovať Komisia.

18.12.2009

(62)

Vykonanie funkčného oddelenia by nemalo samostatným
obchodným subjektom brániť v používaní náležitých ko
ordinačných mechanizmov, aby sa zabezpečila ochrana
práv materskej spoločnosti na dohľad nad hospodárením
a riadením.

(63)

Plynulá integrácia vnútorného trhu v oblasti elektronic
kých komunikačných sietí a služieb si vyžaduje lepšiu ko
ordináciu pri uplatňovaní regulácie ex ante ustanovenej
v regulačnom rámci Európskej únie pre elektronické
komunikácie.

(64)

Ak sa vertikálne integrovaný podnik rozhodne previesť
svoje aktíva tvoriace miestnu prístupovú sieť alebo ich
podstatnú časť na samostatný právny subjekt, v ktorom
nemá majetkovú účasť, alebo vytvoriť samostatný obchod
ný subjekt pre oblasť prístupových produktov, národný re
gulačný orgán by mal posúdiť vplyv plánovanej transakcie
na všetky existujúce regulačné povinnosti uložené verti
kálne integrovanému operátorovi s cieľom zabezpečiť zlu
čiteľnosť všetkých nových opatrení so smernicou
2002/19/ES (prístupová smernica) a smernicou
2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe). Dotknutý
národný regulačný orgán by mal vykonať novú analýzu tr
hov, na ktorých pôsobí oddelený subjekt, a podľa toho
ukladať, zachovávať, meniť alebo rušiť povinnosti. Na ten
to účel by národný regulačný orgán mal mať možnosť po
žadovať od podniku informácie.

(65)

Hoci je za určitých okolností vhodné, aby národný regu
lačný orgán ukladal povinnosti operátorom, ktorí nemajú
významný vplyv na trhu, aby sa dosiahli ciele, ako je pre
pojiteľnosť medzi koncovými bodmi alebo interoperabilita
služieb, je potrebné zabezpečiť, aby sa také povinnosti
ukladali v súlade s regulačným rámcom Európskej únie,
a najmä jeho oznamovacími postupmi.

(66)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijímanie vykoná
vacích opatrení s cieľom prispôsobiť podmienky prístupu
k službám digitálnej televízie a rádia uvedené v prílo
he I vývoju na trhu a technologickému vývoju. Týka sa to
aj minimálneho zoznamu položiek v prílohe II, ktoré sa
musia zverejniť, aby sa splnili požiadavky kladené na
transparentnosť.

(67)

Uľahčenie prístupu účastníkov trhu k zdrojom rádiových
frekvencií prispeje k odstráneniu prekážok, ktoré bránia
vstupu na trh. Navyše technologický pokrok znižuje rizi
ko škodlivého rušenia v určitých frekvenčných pásmach,
a tým znižuje potrebu individuálnych práv na používanie.
Podmienky používania frekvenčného spektra na poskyto
vanie elektronických komunikačných služieb by preto mali
byť za bežných podmienok stanovené vo všeobecných po
voleniach, pokiaľ nie je s prihliadnutím na používanie fre
kvenčného spektra potrebné prideliť individuálne práva
s cieľom zabezpečiť ochranu pred škodlivým rušením,
technickú kvalitu služieb, účinné využívanie frekvenčného
spektra alebo splnenie osobitného cieľa všeobecného záuj
mu. Rozhodnutia o potrebe individuálnych práv by sa mali
prijímať transparentným a primeraným spôsobom.

18.12.2009
(68)

(69)
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Zavedenie požiadaviek na neutralitu služieb a technológií
pri udeľovaní práv na používanie by spolu so zvýšenou
možnosťou prevádzať práva medzi podnikmi malo viesť
k väčšej slobode a väčšiemu počtu spôsobov poskytovania
elektronických komunikačných služieb verejnosti, čím sa
uľahčí aj dosiahnutie cieľov všeobecného záujmu. Niekto
ré povinnosti vo všeobecnom záujme, ukladané vysielate
ľom na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb,
si však môžu vyžadovať uplatnenie osobitných kritérií pri
udeľovaní práv na používanie, ak sa javí, že sú zásadné na
splnenie osobitného cieľa všeobecného záujmu vymedze
ného členskými štátmi v súlade s právom Spoločenstva.
Postupy spojené s úsilím o dosiahnutie cieľov všeobecné
ho záujmu by mali byť za všetkých okolností transpa
rentné, objektívne, primerané a nediskriminačné.

pred veľkými katastrofami, počas nich a po nich. S pri
hliadnutím na dôležitosť technických inovácií by členské
štáty mali mať takisto možnosť vydávať povolenia použí
vať frekvenčné spektrum na experimentálne účely pri dodr
žiavaní osobitných obmedzení a podmienok prísne
odôvodnených experimentálnou povahou takýchto práv.

(74)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 2887/2000 z 18. decembra 2000 o neviazanom prístu
pe k účastníckej prípojke (1) sa ukázalo ako účinné v úvod
nej fáze otvárania trhu. Smernica 2002/21/ES (rámcová
smernica) vyžaduje od Komisie, aby monitorovala prechod
od regulačného rámca z roku 1998 k rámcu z roku 2002
a vo vhodnom čase predložila návrhy na zrušenie uvede
ného nariadenia. Podľa rámca z roku 2002 sú národné re
gulačné orgány povinné analyzovať trh pre veľkoobchodný
predaj uvoľneného prístupu k metalickým účastníckym ve
deniam alebo k ich úsekom na účely poskytovania široko
pásmových a hlasových služieb, ako sú vymedzené
v odporúčaní o relevantných trhoch produktov a služieb.
Keďže všetky členské štáty analyzovali tento trh najmenej
raz a náležité povinnosti vyplývajúce z rámca z roku 2002
sa už uplatňujú, nariadenie (ES) č. 2887/2000 sa stalo zby
točným, a preto by sa malo zrušiť.

(75)

Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 2002/21/ES
(rámcová smernica), smernice 2002/19/ES (prístupová
smernica) a smernice 2002/20/ES (smernica o povolení) by
sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES
z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2).

(76)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na pri
jímanie odporúčaní a/alebo vykonávacích opatrení týkajú
cich sa oznámení podľa článku 7 smernice 2002/21/ES
(rámcová smernica), harmonizácie v oblasti frekvenčného
spektra a prideľovania čísel, ako aj vo veciach spojených
s bezpečnosťou sietí a služieb, identifikácie relevantných tr
hov produktov a služieb, identifikácie nadnárodných tr
hov, vykonávania noriem a harmonizovaného
uplatňovania ustanovení regulačného rámca. Tiež by mala
byť splnomocnená na prijímanie vykonávacích opatrení na
aktualizáciu príloh I a II k prístupovej smernici na základe
vývoja na trhu a technologického vývoja. Keďže tieto opa
trenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť
nepodstatné prvky uvedených smerníc okrem iného ich
doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v sú
lade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným
v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

Vzhľadom na to, že neobchodovateľnými individuálnymi
právami na používanie sa obmedzuje slobodný prístup
k rádiovým frekvenciám, ich platnosť by mala byť časovo
obmedzená. Ak právo na používanie obsahuje ustanove
nie o obnovení jeho platnosti, príslušné vnútroštátne or
gány by mali najprv vykonať preskúmanie vrátane verejnej
konzultácie, pričom zohľadnia vývoj trhu, pokrytia a tech
nologický vývoj. Vzhľadom na vzácnosť frekvenčného
spektra by sa individuálne práva udelené podnikom mali
pravidelne preskúmavať. Pri vykonávaní takéhoto preskú
mania by príslušné vnútroštátne orgány mali vyvážiť záuj
my držiteľov práv s potrebou podporovať zavedenie
obchodovania s frekvenčným spektrom, ako aj pružnejšie
využívanie frekvenčného spektra prostredníctvom vše
obecných povolení, ak je to možné.

(70)

Menšie zmeny práv a povinností sú také zmeny, ktoré sú
najmä administratívnej povahy, nemenia podstatne cha
rakter všeobecných povolení a jednotlivých vlastníckych
práv, a teda nemôžu spôsobiť pomernú výhodu iným
podnikom.

(71)

Príslušné vnútroštátne orgány by mali mať právomoc za
bezpečovať účinné využívanie frekvenčného spektra
a v prípade, že zdroje frekvenčného spektra ostanú nevyu
žité, podnikať kroky na zabránenie protikonkurenčnému
hromadeniu, ktoré môže brániť novému vstupu na trh.

(72)

Národné regulačné orgány by mali mať možnosť podnikať
účinné kroky na monitorovanie a zabezpečenie dodržiava
nia podmienok všeobecného povolenia alebo práv na po
užívanie vrátane právomoci ukladať účinné peňažné alebo
správne sankcie v prípade porušenia uvedených
podmienok.

(73)

Podmienky, ktoré môžu byť pripojené k povoleniam, by
mali zahŕňať osobitné podmienky upravujúce dostupnosť
užívateľom so zdravotným postihnutím a potrebu verej
ných orgánov a pohotovostných služieb komunikovať me
dzi sebou navzájom a so širokou verejnosťou
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(1) Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 4.
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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2.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:
a)

Zmeny a doplnenia smernice 2002/21/ES
(rámcová smernica)

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

Touto smernicou sa vytvára harmonizovaný rá
„1.
mec regulácie elektronických komunikačných služieb,
elektronických komunikačných sietí, pridružených pro
striedkov a pridružených služieb a určitých aspektov
koncových zariadení na uľahčenie prístupu užívateľom
so zdravotným postihnutím. Ustanovujú sa ňou povin
nosti národných regulačných orgánov a zriaďuje sa sú
stava postupov na zabezpečenie harmonizovaného
uplatňovania
regulačného
rámca
v
celom
Spoločenstve.“;

b)

b)

Akékoľvek takéto opatrenia týkajúce sa prístupu alebo
použitia služieb a aplikácií koncovými používateľmi
prostredníctvom elektronických komunikačných sietí,
ktoré môžu spôsobiť obmedzenie týchto základných
práv a slobôd, sa môžu zaviesť len v tom prípade, ak sú
vhodné, primerané a nevyhnutné v demokratickej spo
ločnosti, a ich uplatňovanie podlieha primeraným pro
cesným zárukám v súlade s Európskym dohovorom
o ochrane ľudských práv a základných slobôd a so vše
obecnými zásadami práva Spoločenstva vrátane účinnej
súdnej ochrany a riadneho procesu. Rovnako tieto opa
trenia možno prijať len s náležitým zohľadnením zásady
prezumpcie neviny a práva na súkromie. Predchádzajú
ce spravodlivé a nestranné konanie sa zaručuje vrátane
práva dotknutej osoby alebo dotknutých osôb na vypo
čutie, s výhradou potreby vhodných podmienok a vhod
ných procedurálnych opatrení v náležite odôvodnených
naliehavých prípadoch v súlade s Európskym dohovo
rom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Prá
vo na účinné a včasné súdne preskúmanie sa zaručuje.“

písmeno b) sa nahrádza takto:
„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)

písmeno d) sa nahrádza takto:
„d) ‚verejná komunikačná sie‘ znamená elektronickú
komunikačnú sieť, ktorá sa používa úplne alebo
prevažne na poskytovanie verejne dostupných elek
tronických komunikačných služieb, ktoré podporu
jú prenos informácií medzi koncovými bodmi
siete;“

vkladá sa tento odsek:

„3a.
Opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré sa tý
kajú prístupu koncových užívateľov k službám a apliká
ciám prostredníctvom elektronických 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.

písmeno a) sa nahrádza takto:
„a) ‚elektronická komunikačná sie‘ znamená prenosové
systémy, a kde je to aplikovateľné, i prepojovacie
alebo smerovacie zariadenie a iné prostriedky vrá
tane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne a ktoré
umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými,
optickými alebo inými elektromagnetickými pro
striedkami vrátane družicových sietí, pevných
(s prepájaním okruhov a paketov vrátane internetu)
a mobilných pozemských sietí, elektrických káblo
vých 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;“

Smernica 2002/21/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

18.12.2009

d)

vkladá sa toto písmeno:
„da) ‚koncový bod siete‘ (ďalej len ‚NTP‘) znamená fy
zický bod, v ktorom sa účastníkovi poskytuje prí
stup k verejnej komunikačnej sieti; v prípade sietí,
v ktorých sa využíva prepájanie alebo smerovanie,
sa NTP identifikuje prostredníctvom konkrétnej sie
ťovej adresy, ktorá môže byť spojená s číslom ale
bo menom účastníka;“

e)

písmeno e) sa nahrádza takto:
„e) ‚pridružené prostriedky‘ znamenajú pridružené
služby, fyzické infraštruktúry a iné zariadenia alebo
prvky pridružené k elektronickej komunikačnej sie
ti 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, an
tény, veže a iné nosné zariadenia, káblovody, rúry,
stožiare, vstupné šachty a rozvodné skrine;“

18.12.2009
f)
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vkladá sa toto písmeno:
„ea) ‚pridružené služby‘ znamenajú služby pridružené
k elektronickej komunikačnej sieti a/alebo elektro
nickej 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 ale
bo systémy ponúkajúce rovnocennú funkciu, systé
my podmieneného prístupu a elektronických
programových sprievodcov, ako aj iné služby, ako
je služba identity, lokalizácie a prítomnosti;“

g)

písmeno l) sa nahrádza takto:
„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 Európskeho parlamentu a Rady
2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcu sa spracová
vania osobných údajov a ochrany súkromia v sek
tore elektronických komunikácií (smernica
o súkromí a elektronických komunikáciách) (*);
(*) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.“;

h) dopĺňajú sa tieto písmená:
„q) ‚pridelenie frekvenčného spektra‘ znamená určenie
daného frekvenčného pásma na využitie jedným,
prípadne viacerými druhmi rádiokomunikačných
služieb podľa stanovených podmienok;

3.

r)

‚škodlivé rušenie‘ znamená rušenie, ktoré ohrozuje
fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných zá
chranných služieb alebo ktoré inak vážne zhoršuje,
znemožňuje alebo opakovane prerušuje rádioko
munikačnú službu prevádzkovanú v súlade s plat
nými medzinárodnými predpismi, predpismi
Spoločenstva alebo vnútroštátnymi predpismi;

s)

‚volanie‘ znamená spojenie zostavené prostredníc
tvom verejne dostupnej elektronickej komunikačnej
služby, ktoré umožňuje obojsmernú hlasovú
komunikáciu.“

b)

L 337/47

vkladajú sa tieto odseky:

„3a. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odse
kov 4 a 5, národné regulačné orgány zodpovedné za re
guláciu trhu ex ante alebo za riešenie sporov medzi
podnikmi podľa článku 20 alebo 21 tejto smernice ko
najú nezávisle a nesmú v súvislosti s výkonom týchto
úloh, ktoré im ukladá vnútroštátne právo vykonávajúce
právo Spoločenstva, žiadať ani prijímať pokyny od žiad
neho iného orgánu. Nebráni to dohľadu nad nimi podľa
vnútroštátneho ústavného práva. Právomoc pozastaviť
výkon rozhodnutia alebo zmeniť rozhodnutie národ
ných 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 pr
vom pododseku, alebo ich náhradníci, mohli byť odvo
laní z funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať požiadavky
kladené na plnenie ich povinností ustanovené vopred vo
vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o odvolaní z funk
cie vedúceho dotknutého národného regulačného orgá
nu 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, od
volaní z funkcie, dostanú odôvodnenie, pričom majú
právo požiadať o jeho uverejnenie, pokiaľ by sa inak ne
vykonalo, 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 za
bezpečia, aby národné regulačné orgány mali dostatok
finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh,
ktoré im umožnia aktívne sa podieľať na činnosti Orgá
nu európskych regulátorov pre elektronické komuniká
cie (Body of European Regulators for Electronic
Communications – BEREC) (*).

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

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:
a)

odsek 3 sa nahrádza takto:
„3.
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné
orgány vykonávali svoje právomoci nestranne, transpa
rentne a včas. Členské štáty zabezpečia, aby národné re
gulačné orgány mali primerané finančné a ľudské zdroje
na plnenie úloh, ktorými sú poverené.“;

3c. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné
orgány pri prijímaní svojich rozhodnutí týkajúcich sa ich
národných trhov v čo najväčšej miere zohľadňovali sta
noviská a spoločné stanoviská prijaté BEREC.
(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďu
je Orgán európskych regulátorov pre elektronické
komunikácie (BEREC) a jeho úrad.“
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4.

SK

Úradný vestník Európskej únie

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

6.

18.12.2009

Články 6 a 7 sa nahrádzajú takto:

„Článok 6
Mechanizmus konzultácií a transparentnosti

Členské štáty zabezpečia, aby na vnútroštátnej
„1.
úrovni existovali účinné mechanizmy, v rámci ktorých
má každý užívateľ alebo podnik poskytujúci elektronic
ké komunikačné siete a/alebo služby, ktorý je dotknutý
rozhodnutím národného regulačného orgánu, právo po
dať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu odvolaciemu
orgánu, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán. Taký
to orgán, ktorým môže byť súd, musí mať zodpoveda
júce odborné znalosti na účinné vykonávanie svojich
funkcií. Členské štáty zabezpečia, aby sa skutková pod
stata prípadov riadne zohľadnila a aby existoval účinný
odvolací mechanizmus.

Do rozhodnutia o odvolaní zostáva v platnosti rozhod
nutie národného regulačného orgánu, pokiaľ sa v súlade
s vnútroštátnym právom nenariadia predbežné
opatrenia.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.
Členské štáty zhromažďujú informácie o celko
vom obsahu odvolaní, počte odvolaní, dĺžke trvania od
volacích konaní a počte rozhodnutí o nariadení
predbežných opatrení. Členské štáty poskytujú takéto
informácie Komisii a BEREC na základe odôvodnenej
žiadosti od jednej alebo druhej strany.“

5.

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 zain
teresovaným stranám príležitosť predložiť k návrhu opatrení
v primeranej lehote pripomienky.
Národné regulačné orgány uverejnia svoje vnútroštátne kon
zultačné postupy.
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

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

Členské štáty zabezpečia, aby podniky poskytujúce
„1.
elektronické komunikačné siete a služby poskytovali všetky
informácie vrátane finančných informácií, ktoré národné re
gulačné orgány potrebujú na zabezpečenie súladu s ustano
veniami 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 in
formácie o budúcom vývoji sietí alebo služieb, ktorý by mo
hol mať vplyv na veľkoobchodné služby, ktoré ponúkajú
konkurentom. Od podnikov s významným vplyvom na veľ
koobchodných trhoch sa môže tiež vyžadovať, aby odovzdá
vali účtovné údaje o maloobchodných trhoch, ktoré súvisia
s danými veľkoobchodnými trhmi.

Podniky musia takéto informácie poskytovať na požiadanie
a v súlade s časovým harmonogramom a s takou úrovňou
podrobností, aké vyžaduje národný regulačný orgán. Infor
mácie požadované národným regulačným orgánom musia
byť primerané plneniu danej úlohy. Národný regulačný or
gán uvedie dôvody svojej žiadosti o informácie a s informá
ciami zaobchádza podľa odseku 3.“

1. Pri vykonávaní svojich úloh podľa tejto smernice a špe
cifických smerníc národné regulačné orgány zohľadňujú cie
le 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 smer
níc vo všetkých členských štátoch. Na tento účel najmä spo
lupracujú 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 člán
ku 7b neustanovujú 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

18.12.2009
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7. Dotknutý národný regulačný orgán v čo najväčšej mie
re 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.

ktoré by malo vplyv na obchod medzi členskými štátmi,

súčasne v súlade s článkom 5 ods. 3 sprístupní Komisii, BE
REC a národným regulačným orgánom v ostatných člen
ských štátoch návrh opatrenia spolu s odôvodnením,
z ktorého opatrenie vychádza, a oznámi to Komisii, BEREC
a ostatným národným regulačným orgánom. Národné regu
lačné orgány, BEREC a Komisia môžu dotknutému národné
mu regulačnému orgánu predložiť pripomienky len do
jedného mesiaca. Lehotu jedného mesiaca nemožno predĺžiť.

8.
Národný regulačný orgán oznámi Komisii a BEREC
všetky prijaté konečné opatrenia, na ktoré sa vzťahuje člá
nok 7 ods. 3 písm. a) a b).

4.
Ak je zamýšľané opatrenie, na ktoré sa vzťahuje od
sek 3, zamerané na:
a)

určenie relevantného trhu, ktorý sa odlišuje od trhov ur
čených 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 iný
mi podnikmi významný vplyv na trhu podľa článku 16
ods. 3, 4 alebo 5,

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 jednot
ného trhu, alebo že má vážne pochybnosti o jeho zlučiteľ
nosti s právom Spoločenstva, a najmä s cieľmi uvedenými
v článku 8, navrhované opatrenie sa nesmie prijať počas na
sledujúcich 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 re
gulačnému orgánu uloží povinnosť vziať daný návrh
späť a/alebo

b)

prijať rozhodnutie o stiahnutí svojich výhrad k navrho
vanému opatreniu uvedenému v odseku 4.

Komisia pred prijatím rozhodnutia v čo najväčšej miere zo
hľadní stanovisko BEREC. K tomuto rozhodnutiu priloží
podrobnú a objektívnu analýzu, v ktorej uvedie dôvody, pre
čo by sa návrh opatrenia nemal prijať, a pripojí konkrétne ná
vrhy na zmenu návrhu opatrenia.
6.
Ak Komisia prijme rozhodnutie v súlade s odsekom 5,
ktorým národný regulačný orgán požiada, aby vzal späť ná
vrh opatrenia, národný regulačný orgán návrh opatrenia
zmení alebo vezme späť do šiestich mesiacov od prijatia roz
hodnutia Komisie. V prípade zmeny návrhu opatrenia národ
ný regulačný orgán uskutoční verejnú konzultáciu v súlade
s postupmi uvedenými v článku 6 a znovu oznámi Komisii
zmenený návrh opatrenia v súlade s ustanoveniami odseku 3.

L 337/49

9.
Za výnimočných okolností, keď sa národný regulačný
orgán domnieva, že existuje naliehavá potreba konať s cie
ľom chrániť hospodársku súťaž a záujmy užívateľov, môže
odchylne od postupu uvedeného v odsekoch 3 a 4 ihneď pri
jať primerané a predbežné opatrenia. Takéto opatrenia s úpl
ným 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.“

7.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 7a
Postup jednotného uplatňovania nápravných opatrení

1. Ak cieľom zamýšľaného opatrenia podľa článku 7 od
s. 3 je uloženie, zmena a doplnenie alebo zrušenie povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní článku 16 v spojení s člán
kom 5 a článkami 9 až 13 smernice 2002/19/ES (prístupová
smernica) a článku 17 smernice 2002/22/ES (smernica o uni
verzálnej službe), Komisia môže v lehote jedného mesiaca
stanovenej v článku 7 ods. 3 tejto smernice oznámiť prísluš
nému národnému regulačnému orgánu a BEREC dôvody,
prečo sa domnieva, že navrhované opatrenie by tvorilo pre
kážku jednotného trhu, alebo prečo má vážne pochybnosti
o jeho zlučiteľnosti s právom Spoločenstva. V takomto prí
pade sa navrhované opatrenie nemôže prijať ďalšie tri mesia
ce od oznámenia Komisie.

Ak sa neuskutočnilo takéto oznámenie, príslušný národný re
gulačný orgán môže navrhované opatrenie prijať, pričom
v najvyššej miere zohľadní všetky pripomienky Komisie, BE
REC alebo ktoréhokoľvek iného národného regulačného
orgánu.

2.
V rámci trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 1 Ko
misia, BEREC a príslušný národný regulačný orgán úzko spo
lupracujú, aby našli najvhodnejšie a najúčinnejšie opatrenie
v súvislosti s cieľmi stanovenými v článku 8, pričom náležite
zohľadňujú názory účastníkov trhu a potrebu zabezpečiť roz
voj jednotného regulačného postupu.
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Článok 7b

3. BEREC, ktorý koná v mene väčšiny svojich členov, vydá
do šiestich týždňov od začiatku trojmesačnej lehoty uvede
nej v odseku 1 stanovisko k oznámeniu Komisie, ktoré sa
uvádza v odseku 1, pričom naznačí, či sa domnieva, že na
vrhované opatrenie by sa malo zmeniť alebo stiahnuť, a podľa
potreby predloží na tento účel aj konkrétne návrhy. Stanovi
sko sa musí zdôvodniť a zverejniť.

Vykonávacie ustanovenia
1. Po verejnej konzultácii a konzultácii s národnými regu
lačnými orgánmi a zohľadňujúc v čo najväčšej miere stano
visko 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 požado
vať, a počítanie lehôt.

4.
Ak sa BEREC vo svojom stanovisku stotožní s vážnymi
pochybnosťami Komisie, úzko spolupracuje s príslušným ná
rodným regulačným orgánom, aby našli najvhodnejšie a naj
účinnejšie opatrenie. Pred skončením trojmesačnej lehoty
uvedenej v odseku 1 národný regulačný orgán môže:

a)

zmeniť alebo stiahnuť navrhované opatrenie, pričom čo
najviac zohľadní oznámenie Komisie uvedené v odse
ku 1 a stanovisko a odporúčanie BEREC;

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s po
radným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.“
8.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:
a)

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 opa
trenie 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)

v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Pokiaľ sa v článku 9 o rádiových frekvenciách neusta
novuje inak, členské štáty v čo najväčšej miere zohľad
ňujú požiadavku technologickej neutrality regulácie
a zabezpečia, aby národné regulačné orgány pri plnení
regulačných úloh uvedených v tejto smernici a v špeci
fických smerniciach, a najmä úloh, ktoré majú zabezpe
čiť efektívnu hospodársku súťaž, postupovali podobne.“;

b)

v odseku 2 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:
„a) zabezpečia, aby užívatelia vrátane užívateľov so
zdravotným postihnutím, starších užívateľov a uží
vateľov s osobitnými sociálnymi potrebami mali
maximálne výhody z hľadiska výberu, ceny a kvality;

vydať odporúčanie, v ktorom žiada, aby dotknutý národ
ný regulačný orgán zmenil alebo vzal späť navrhované
opatrenie, a uvedie dôvody tohto odporúčania, najmä ak
sa BEREC nestotožňuje s vážnymi pochybnosťami Ko
misie, a predložiť na tento účel aj konkrétne návrhy;

b)
b)

prijať rozhodnutie o stiahnutí svojich výhrad vyjadre
ných 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).

8.
Národný regulačný orgán môže v ktoromkoľvek štádiu
navrhované opatrenie vziať späť.

zabezpečia, aby nedošlo k narušeniu alebo obme
dzeniu hospodárskej súťaže v odvetví elektronic
kých komunikácií, ako aj pri prenose obsahu;“

c)

v odseku 2 sa vypúšťa písmeno c);

d)

v odseku 3 sa vypúšťa písmeno c);

e)

v odseku 3 sa písmeno d) nahrádza takto:
„d) spolupracujú navzájom s Komisiou a BEREC, tak
aby zabezpečili rozvoj jednotného regulačného po
stupu a jednotné uplatňovanie tejto smernice a špe
cifických smerníc.“;

Túto lehotu možno predĺžiť, aby národný regulačný orgán
mohol uskutočniť verejnú konzultáciu podľa článku 6.

7.
Keď sa národný regulačný orgán rozhodne nezmeniť
alebo nestiahnuť navrhované opatrenie na základe odporú
čania vydaného podľa odseku 5 písm. a), uvedie dôvody.
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f)

v odseku 4 sa písmeno e) nahrádza takto:
„e) riešia potreby osobitných sociálnych skupín, najmä
užívateľov so zdravotným postihnutím, starších uží
vateľov a užívateľov s osobitnými sociálnymi
potrebami;“

18.12.2009
g)

SK

Úradný vestník Európskej únie

v odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno:
„g) podporujú možnosti užívateľov dostať sa k informá
ciám, šíriť ich a prevádzkovať aplikácie a služby
podľa vlastného výberu;“

h) dopĺňa sa tento odsek:
„5. Národné regulačné orgány pri plnení cieľov poli
tiky uvedených v odsekoch 2, 3 a 4 uplatňujú objektív
ne, transparentné, nediskriminačné a primerané
regulačné zásady tým, že okrem iného:
a)

podporujú predvídateľnosť regulácie zabezpečením
jednotného regulačného prístupu v náležitých ob
dobiach preskúmania;

b)

zabezpečujú, aby za podobných okolností nedochá
dzalo k diskriminácii pri zaobchádzaní s podnikmi,
ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete
a služby;

c)

chránia hospodársku súťaž v prospech spotrebite
ľov a prípadne podporujú hospodársku súťaž v ob
lasti infraštruktúry;

d)

e)

f)

9.

podporujú efektívne investície do novej a zdokona
ľovanej infraštruktúry a jej inovácie aj tým, že zabez
pečujú, aby sa vo všetkých prístupových
povinnostiach náležite zohľadnilo riziko, ktoré zná
šajú investičné spoločnosti, a umožňujú rôzne doho
vory o spolupráci investorov a strán, ktoré sa snažia
získať prístup, aby sa diverzifikovalo riziko investo
vania, pričom sa zabezpečí zachovanie konkurencie
schopnosti na trhu a zásada nediskriminácie;
náležite zohľadňujú odlišné situácie v oblasti hos
podárskej súťaže a spotrebiteľov v rozličných geo
grafických oblastiach jedného členského štátu;
ukladajú regulačné povinnosti ex ante len vtedy, keď
neexistuje efektívna a trvalo udržateľná hospodár
ska súťaž, a uvoľňujú alebo rušia tieto povinnosti,
keď je táto podmienka splnená.“

Vkladá sa tento článok:

„Článok 8a
Strategické plánovanie a koordinácia politiky rádiového
frekvenčného spektra
1.
Členské štáty spolupracujú navzájom a s Komisiou pri
strategickom plánovaní, koordinácii a harmonizácii využíva
nia rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločen
stve. Na tieto účely zohľadňujú okrem iného aspekty politík
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Európskej únie týkajúce sa hospodárstva, bezpečnosti, zdra
via, verejného záujmu, slobody prejavu, kultúry, vedy, spo
ločnosti 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 politi
ky rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločen
stve a prípadné harmonizované podmienky týkajúce sa
dostupnosti rádiového frekvenčného spektra a jeho efektív
neho využívania na vybudovanie a fungovanie vnútorného
trhu v oblasti elektronických komunikácií.
3.
Komisia môže Európskemu parlamentu a Rade pred
kladať legislatívne návrhy na zriadenie viacročných progra
mov politiky rádiového frekvenčného spektra, pričom v čo
najväčšej miere zohľadní stanovisko Skupiny politiky rádio
vého frekvenčného spektra (RSPG) ustanovenej rozhodnutím
Komisie 2002/622/ES z 26. júla 2002 o zriadení Skupiny
politiky rádiového frekvenčného spektra (*). Tieto programy
určia politickú orientáciu a ciele strategického plánovania
a harmonizácie využívania rádiového frekvenčného spektra
v súlade s ustanoveniami tejto smernice a špecifických
smerníc.
4. Ak si to vyžaduje zabezpečenie účinnej koordinácie zá
ujmov Európskeho spoločenstva v medzinárodných organi
záciách príslušných v záležitostiach rádiového frekvenčného
spektra, Komisia môže navrhnúť Európskemu parlamentu
a Rade ciele spoločnej politiky, pričom čo najviac zohľadňu
je stanovisko RSPG.
(*) Ú. v. ES L 198, 27.7.2002, s. 49.“
10. Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9
Správa rádiových
komunikačné služby

frekvencií

pre

elektronické

1. Členské štáty zabezpečia účinnú správu rádiových fre
kvencií pre elektronické komunikačné služby na svojom úze
mí v súlade s článkami 8 a 8a, pričom náležite zohľadňujú
skutočnosť, že rádiové frekvencie sú verejným majetkom
s významnou spoločenskou, kultúrnou a hospodárskou hod
notou. Zabezpečia, aby prideľovanie frekvenčného spektra
pre elektronické komunikačné služby a vydávanie všeobec
ných povolení alebo individuálnych práv na používanie ta
kýchto rádiových frekvencií príslušnými vnútroštátnymi
orgánmi bolo založené na objektívnych, transparentných,
nediskriminačných a primeraných kritériách.
Pri uplatňovaní tohto článku členské štáty rešpektujú prísluš
né medzinárodné dohody vrátane rádiokomunikačného po
riadku ITU a môžu zohľadniť verejné záujmy.
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2.
Členské štáty podporujú harmonizáciu používania rá
diových frekvencií 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 naprí
klad 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).

c)

zabránenie neefektívnemu využívaniu rádiových fre
kvencií alebo

d)

podpora kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a plurality
médií napríklad poskytovaním služieb rozhlasového
a televízneho vysielania.

Pokiaľ nie je v druhom pododseku ustanovené inak,
3.
členské štáty zabezpečia, aby sa všetky druhy technológií po
užívaných pre elektronické komunikačné služby mohli vy
užívaťv rádiových frekvenčných pásmach vyhlásených za
dostupné pre elektronické komunikačné služby v ich národ
ných plánoch frekvenčného spektra v súlade s právom
Spoločenstva.

Opatrenie, ktorým sa zakazuje poskytovať akúkoľvek inú
elektronickú komunikačnú službu v konkrétnom pásme, sa
môže zaviesť len v prípadoch odôvodnených potrebou chrá
niť 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 štá
ty v súlade s právom Spoločenstva.

Členské štáty však môžu pre niektoré druhy rádiových sietí
alebo bezdrôtovej prístupovej technológie používané pre
elektronické komunikačné služby ustanoviť primerané a ne
diskriminačné obmedzenia, ak je to potrebné s cieľom:

5. Nevyhnutnosť obmedzení uvedených v odsekoch 3 a 4
členské štáty pravidelne preskúmavajú a výsledky takýchto
preskúmaní zverejňujú.

a)

zabrániť škodlivému rušeniu;

b)

chrániť verejné zdravie pred elektromagnetickými
poľami;

c)

zabezpečiť technickú kvalitu služby;

d)

zabezpečiť maximalizáciu spoločného využívania rádio
vej frekvencie;

Na pridelené časti frekvenčného spektra, všeobecné povole
nia a individuálne práva na používanie, ktoré existovali do
25. mája 2011, sa vzťahuje článok 9a.

e)

garantovať efektívne využívanie frekvenčného spektra
alebo

f)

zabezpečiť splnenie cieľa všeobecného záujmu v súlade
s odsekom 4.

4.
Pokiaľ nie je v druhom pododseku ustanovené inak,
členské štáty zabezpečia, aby sa všetky druhy elektronických
komunikačných služieb mohli poskytovaťv rádiových fre
kvenčných pásmach vyhlásených za dostupné pre elektronic
ké komunikačné služby v ich národných plánoch
frekvenčného spektra v súlade s právom Spoločenstva. Člen
ské štáty však môžu pre elektronické komunikačné služby,
ktoré sa majú poskytovať, ustanoviť primerané a nediskrimi
načné obmedzenia vrátane prípadného plnenia požiadaviek
rádiokomunikačného poriadku ITU.
Opatrenia, ktorými sa požaduje, aby sa elektronická komu
nikačná služba poskytovala v konkrétnom pásme dostup
nom 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,
súdržnosti;

regionálnej

6. Odseky 3 a 4 sa vzťahujú na frekvenčné spektrum pri
delené elektronickým komunikačným službám, vydané vše
obecné povolenia a individuálne práva na používanie
rádiových frekvencií udelené po 25. máji 2011.

alebo

územnej

7.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia špecifických
smerníc, a zohľadňujúc relevantné vnútroštátne okolnosti,
členské štáty môžu ustanoviť pravidlá s cieľom predchádzať
nadmernému hromadeniu frekvenčného spektra najmä sta
novením prísnych lehôt na účinné využívanie práv na pou
žívanie ich držiteľmi a uplatňovaním sankcií vrátane pokút
alebo odňatia práv na používanie v prípade nedodržania ta
kýchto lehôt. Tieto pravidlá sa musia tvoriť a uplatňovať pri
meraným, nediskriminačným a transparentným spôsobom.“
11. Vkladajú sa tieto články:

„Článok 9a
Preskúmavanie obmedzení existujúcich práv
1.
Členské štáty môžu počas piatich rokov počnúc
25. májom 2011 povoliť, aby držitelia práv na používanie rá
diových frekvencií, ktoré im boli udelené pred uvedeným dá
tumom a ktoré zostanú platné najmenej päť rokov po
uvedenom dátume, predložili príslušnému vnútroštátnemu
orgánu žiadosť o nové posúdenie obmedzení ich práv v sú
lade s článkom 9 ods. 3 a 4.
Príslušný vnútroštátny orgán pred prijatím svojho rozhodnu
tia 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.
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Pokiaľ držiteľ práva svoju žiadosť vezme späť, zostane právo
nezmenené až do skončenia jeho platnosti alebo do konca
päťročného obdobia, podľa toho, čo nastane skôr.
Po skončení päťročného obdobia uvedeného v odse
2.
ku 1 členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia na zabez
pečenie toho, aby sa na všetky zostávajúce všeobecné
povolenia a individuálne práva na používanie a na časti fre
kvenčného spektra používané pre elektronické komunikačné
služby, ktoré existovali k 25. máju 2011, vzťahoval článok 9
ods. 3 a 4.

L 337/53

3.
Komisia môže prijať vhodné vykonávacie opatrenia
s cieľom identifikovať pásma, v prípade ktorých si podniky
môžu medzi sebou prevádzať alebo prenajímať práva na po
užívanie rádiových frekvencií. Tieto opatrenia sa nevzťahujú
na frekvencie, ktoré sa používajú na vysielanie.
Tieto technické vykonávacie opatrenia zamerané na zmenu
nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prij
mú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným
v článku 22 ods. 3.“
12. Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

3.
Pri uplatňovaní tohto článku členské štáty prijmú vhod
né opatrenia na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže.

a)

„1. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné
orgány riadili udeľovanie práv na používanie všetkých
národných číslovacích zdrojov a spravovali národné čí
slovacie plány. Členské štáty zabezpečia poskytnutie
zodpovedajúcich čísel a číselných množín všetkým ve
rejne dostupným elektronickým komunikačným služ
bám. Národné regulačné orgány ustanovia objektívne,
transparentné a nediskriminačné postupy udeľovania
práv na používanie národných číslovacích zdrojov.

4. Opatrenia prijaté na základe tohto článku nepredstavu
jú udelenie nových práv na používanie, a preto nepodliehajú
príslušným ustanoveniam článku 5 ods. 2 smernice
2002/20/ES (smernica o povolení).

Článok 9b
Prevod alebo prenájom individuálnych práv na
používanie rádiových frekvencií

2. Národné regulačné orgány zabezpečia, aby sa ná
rodné číslovacie plány a postupy uplatňovali spôsobom
zabezpečujúcim rovnaké zaobchádzanie so všetkými
poskytovateľmi verejne dostupných elektronických ko
munikačných služieb. Členské štáty najmä zabezpečia,
aby podnik, ktorému bolo udelené právo na používanie
číselnej množiny, nediskriminoval ostatných poskytova
teľov elektronických komunikačných služieb, pokiaľ ide
o postupnosť čísel používaných na zabezpečenie prístu
pu k ich službám.“;

1.
Členské štáty zabezpečia, aby podniky mohli v súlade
s podmienkami spojenými s právami na využívanie rádio
vých frekvencií a v súlade s vnútroštátnymi postupmi pre
viesť na iné podniky alebo prenajímať iným podnikom
individuálne práva na využívanie rádiových frekvencií v pás
mach, pre ktoré je to ustanovené vo vykonávacích opatre
niach prijatých podľa článku 3.
Takisto v prípade iných pásem členské štáty môžu stanoviť,
aby podniky prevádzali individuálne užívacie práva na rádio
vé frekvencie na iné podniky alebo im ich prenajímali v sú
lade s vnútroštátnymi postupmi.

b)

2.
Členské štáty zabezpečia, aby sa zámer podniku pre
viesť práva na používanie rádiových frekvencií, ako aj ich
skutočný prevod oznámil v súlade s vnútroštátnymi postup
mi príslušnému vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za
udeľovanie individuálnych práv na používanie a aby sa zve
rejnil. Ak je používanie rádiovej frekvencie harmonizované
prostredníctvom uplatňovania rozhodnutia č. 676/2002/ES
(rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) alebo iných
opatrení Spoločenstva, každý takýto prevod musí byť v súla
de s takýmto harmonizovaným používaním.

odsek 4 sa nahrádza takto:
Členské štáty podporujú harmonizáciu osobit
„4.
ných čísel alebo číselných množín v rámci Spoločenstva,
ak to prispieva k fungovaniu vnútorného trhu a rozvoju
celoeurópskych služieb. Komisia môže v tejto veci prijí
mať vhodné technické vykonávacie opatrenia.

Podmienky súvisiace s individuálnymi právami na používa
nie rádiových frekvencií zostávajú v platnosti aj po prevode
alebo prenájme práv, pokiaľ príslušný vnútroštátny orgán ne
ustanoví inak.
Členské štáty môžu tiež určiť, že ustanovenia tohto odseku sa
neuplatňujú, keď podnik pôvodne získal individuálne užíva
cie právo na rádiové frekvencie bezplatne.

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných pr
vkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade
s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v člán
ku 22 ods. 3.“
13. Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 1 druhom pododseku sa prvá zarážka nahrá
dza takto:
„— konal na základe jednoduchých, efektívnych, trans
parentných a verejne dostupných postupov uplat
ňovaných bez diskriminácie a bezodkladne
a v každom prípade prijal svoje rozhodnutie do šie
stich mesiacov od podania žiadosti s výnimkou prí
padov vyvlastnenia a“;
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odsek 2 sa nahrádza takto:

Ak si verejné alebo miestne orgány ponechávajú
„2.
vlastníctvo podnikov prevádzkujúcich verejné elektro
nické 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 od
delenie funkcie zodpovednej za udeľovanie práv uvede
ných v odseku 1 od činností súvisiacich s vlastníctvom
alebo kontrolou.“

14. Článok 12 sa nahrádza takto:
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Členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne
4.
orgány mohli vyžadovať, aby podniky poskytovali na požia
danie príslušných orgánov informácie, ktoré takéto orgány
spolu s národnými regulačnými orgánmi potrebujú na to,
aby mohli vytvoriť podrobný inventár povahy, dostupnosti
a geografickej polohy zariadení uvedených v odseku 1 a sprí
stupniť ho zainteresovaným stranám.
5. Opatrenia prijaté národným regulačným orgánom v sú
lade s týmto článkom musia byť objektívne, transparentné,
nediskriminačné a primerané. V náležitých prípadoch sa tie
to opatrenia vykonávajú koordinovane s miestnymi
orgánmi.“
15. Vkladá sa táto kapitola:

„Článok 12

„KAPITOLA IIIa

Spoločné umiestnenie a spoločné používanie sieťových
prvkov a pridružených prostriedkov poskytovateľov
elektronických komunikačných sietí

BEZPEČNOSŤ A INTEGRITA SIETÍ A SLUŽIEB

Článok 13a
1.
Ak má podnik poskytujúci elektronické komunikačné
siete podľa vnútroštátnych právnych predpisov právo inšta
lovať zariadenia na verejnom alebo súkromnom majetku, nad
ním alebo pod ním alebo ak môže využívať postup na vy
vlastnenie alebo využívanie majetku, národné regulačné or
gány môžu pri plnom zohľadnení zásady proporcionality
uložiť spoločné používanie takýchto zariadení alebo majet
ku vrátane budov, vstupov do budov, elektroinštalácie bu
dov, stožiarov, antén, veží a iných nosných zariadení,
káblovodov, rúr, vstupných šácht a rozvodných skríň.

2.
Členské štáty môžu požadovať, aby držitelia práv uve
dení v odseku 1 spoločne používali zariadenia alebo majetok
(vrátane fyzického spoločného umiestnenia) alebo prijali
opatrenia na uľahčenie koordinácie verejných prác s cieľom
chrániť životné prostredie, verejné zdravie alebo verejnú bez
pečnosť alebo s cieľom splniť ciele urbanistického a územné
ho plánovania, ale až po uplynutí primeranej lehoty na
verejnú konzultáciu, počas ktorej všetky zainteresované stra
ny musia dostať príležitosť vyjadriť svoje stanovisko. Takéto
prípravné opatrenia na spoločné používanie alebo koordiná
ciu môžu zahŕňať pravidlá na rozdelenie nákladov na spoloč
né využívanie zariadenia alebo majetku.

3.
Členské štáty zabezpečia vnútroštátnym orgánom prá
vomoc 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 spoloč
ne využívali elektroinštaláciu vnútri budov alebo po prvý sús
treďovací bod alebo rozvádzač, keď je umiestnený mimo
budovy, ak je to odôvodnené skutočnosťou, že duplicita ta
kejto infraštruktúry by bola hospodársky neefektívna alebo
fyzicky neuskutočniteľná. Takéto režimy spoločného využí
vania alebo koordinácie môžu zahŕňať pravidlá rozdelenia
nákladov za spoločné užívanie zariadenia alebo majetku
podľa potreby prispôsobené riziku.

Bezpečnosť a integrita
1.
Členské štáty zabezpečia, aby podniky, ktoré poskytu
jú verejné komunikačné siete alebo verejne dostupné elektro
nické komunikačné služby, prijali primerané technické
a organizačné opatrenia na primerané riadenie rizík spoje
ných s bezpečnosťou sietí a služieb. S ohľadom na najnovší
technologický vývoj musia takéto opatrenia zaistiť takú úro
veň bezpečnosti, ktorá zodpovedá miere daného rizika. Opa
trenia sa prijímajú najmä s cieľom predchádzať
bezpečnostným incidentom a minimalizovať ich vplyv na
užívateľov a vzájomne prepojené siete.
2.
Členské štáty zabezpečia, aby podniky, ktoré poskytu
jú verejné komunikačné siete, podnikli všetky vhodné kroky
na zabezpečenie integrity svojich sietí a aby tak zaručili kon
tinuitu dodávok služieb poskytovaných prostredníctvom
týchto sietí.
3.
Členské štáty zabezpečia, aby podniky, ktoré poskytu
jú verejné komunikačné siete alebo verejne dostupné elektro
nické komunikačné služby, informovali príslušný národný
regulačný orgán o narušení bezpečnosti alebo strate integri
ty, ktoré malo významný vplyv na prevádzku sietí alebo
služieb.
V prípade potreby dotknutý národný regulačný orgán infor
muje národné regulačné orgány v ostatných členských štá
toch a Európsku agentúru pre bezpečnosť sietí a informácií
(ENISA). Ak dotknutý národný regulačný 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 Ko
misii a agentúre ENISA súhrnnú správu o prijatých oznáme
niach 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 od
sekoch 1, 2 a 3 vrátane opatrení, ktoré upravujú okolnosti,
formát a postupy týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie,
pričom v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko 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 od
sekoch 1 a 2.

Tieto vykonávacie opatrenia zamerané na zmenu nepodstat
ných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade
s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22
ods. 3.
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16. V článku 14 sa odsek 3 nahrádza takto:
„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 pre
pojenia medzi týmito dvoma trhmi také, že umožňujú pre
nesenie vplyvu z prvého trhu na druhý trh, a tým sa posilní
vplyv podniku na trhu. Preto možno na druhom trhu uplat
ňovať nápravné opatrenia podľa článkov 9, 10, 11 a 13 smer
nice 2002/19/ES (prístupová smernica) zamerané na
predchádzanie takémuto prenosu vplyvu, a ak takéto ná
pravné opatrenia nestačia, možno uložiť nápravné opatrenia
podľa článku 17 smernice 2002/22/ES (smernica o univer
zálnej službe).“
17. Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:
a)

názov sa nahrádza takto:

Článok 13b
Vykonávanie a presadzovanie

„Postup na identifikáciu a určenie trhov“;
b)

1.
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné národné regu
lačné orgány mali na účely vykonávania článku 13a právo
moc vydávať záväzné usmernenia vrátane usmernení
o lehotách na vykonanie pre podniky, ktoré poskytujú verej
né komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické
komunikačné služby.

Po verejnej konzultácii vrátane konzultácie s ná
„1.
rodnými regulačnými orgánmi a zohľadňujúc v čo naj
väčšej miere stanovisko BEREC, Komisia prijme v súlade
s konzultačným postupom uvedeným v článku 22 od
s. 2 odporúčanie o relevantných trhoch produktov a slu
žieb (ďalej len ‚odporúčanie‘). V odporúčaní sa
identifikujú tie trhy produktov a služieb v odvetví elek
tronických komunikácií, ktorých povaha môže opod
statňovať
uloženie
regulačných
povinností
ustanovených 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.“;

2.
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné národné regu
lačné orgány mali právomoc vyžadovať od podnikov, ktoré
poskytujú verejné komunikačné siete alebo verejne dostupné
elektronické komunikačné služby, aby:

a)

b)

poskytovali informácie potrebné na posúdenie bezpeč
nosti a/alebo integrity svojich služieb a sietí vrátane do
kumentovaných bezpečnostných politík a

c)

4.
Týmito ustanoveniami nie je dotknutý článok 3 tejto
smernice.“

odsek 3 sa nahrádza takto:
Národné regulačné orgány v súlade so zásadami
„3.
práva hospodárskej súťaže určia relevantné trhy, a najmä
relevantné geografické trhy na svojom území, primera
né vnútroštátnym okolnostiam, pričom v čo najväčšej
miere zohľadnia odporúčanie a usmernenia. Národné re
gulačné orgány sa pred určením trhov, ktoré sa líšia od
trhov identifikovaných v odporúčaní, riadia postupmi
uvedenými v článkoch 6 a 7.“;

podstúpili bezpečnostný audit, ktorý vykoná kvalifiko
vaný nezávislý subjekt alebo príslušný vnútroštátny or
gán, a aby jeho výsledky poskytli národnému
regulačnému orgánu. Náklady na audit znáša podnik.

3.
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgá
ny mali všetky právomoci potrebné na vyšetrenie prípadov
nedodržiavania predpisov a ich dôsledkov na bezpečnosť
a integritu sietí.

v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:
„4.
Po konzultácii vrátane konzultácie s národnými
regulačnými orgánmi môže Komisia v súlade s regulač
ným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 od
s. 3 prijať rozhodnutie identifikujúce nadnárodné trhy,
pričom v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko
BEREC.“
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c)

18. Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:
a)

do dvoch rokov od pristúpenia k Európskej únii
v prípade členských štátov, ktoré medzičasom pri
stúpili k Európskej únii.“;

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:
c)
Národné regulačné orgány vykonajú analýzu re
„1.
levantných trhov, pričom prihliadajú na trhy identifiko
vané v odporúčaní, a v čo najväčšej miere zohľadňujú
usmernenia. Členské štáty zabezpečia, aby sa táto analý
za v prípade potreby vykonala v spolupráci s vnútroštát
nymi orgánmi pre hospodársku súťaž.
Ak sa od národného regulačného orgánu podľa
2.
odsekov 3 alebo 4 tohto článku, článku 17 smernice
2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) alebo člán
ku 8 smernice 2002/19/ES (prístupová smernica) vyža
duje, aby určil, či je potrebné podnikom uložiť, zachovať,
zmeniť, alebo zrušiť povinnosti, národný regulačný or
gán určí na základe svojej analýzy trhu podľa odseku 1
tohto článku, či na relevantnom trhu existuje efektívna
hospodárska súťaž.“;

b)

18.12.2009

odseky 4, 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„7.
Ak národný regulačný orgán nedokončil svoju
analýzu relevantného trhu identifikovaného v odporú
čaní 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 regulačný orgán s takouto pomocou oznámi
Komisii do šiestich mesiacov návrh opatrenia podľa
článku 7.“
19. Článok 17 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 1 prvej vete sa slovo „noriem“ nahrádza slo
vom „nezáväzných noriem“;

b)

v odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:
„Ak takéto normy a/alebo špecifikácie chýbajú, členské
štáty podporia vykonávanie medzinárodných noriem
alebo odporúčaní prijatých Medzinárodnou telekomuni
kačnou úniou (ITU), Európskou konferenciou poštových
a telekomunikačných správ (CEPT), Medzinárodnou or
ganizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou
elektrotechnickou komisiou (IEC).“;

„4.
Ak národný regulačný orgán zistí, že na relevant
nom trhu nie je efektívna hospodárska súťaž, v súlade
s článkom 14 určí podniky, ktoré majú samostatne ale
bo spoločne významný vplyv na danom trhu, a takýmto
podnikom uloží primerané špecifické regulačné povin
nosti uvedené v odseku 2 tohto článku alebo zachová
alebo zmení tieto povinnosti, ak už existujú.
c)
5.
V prípade nadnárodných trhov identifikovaných
v rozhodnutí uvedenom v článku 15 ods. 4 dotknuté ná
rodné regulačné orgány vypracujú 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.

b)

do troch rokov od prijatia predchádzajúceho opa
trenia, ktoré sa vzťahuje na daný trh; túto lehotu
však možno výnimočne predĺžiť až o ďalšie tri roky,
ak národný regulačný orgán oznámi Komisii odô
vodnený návrh na predĺženie lehoty a Komisia voči
takémuto návrhu do jedného mesiaca od tohto oz
námenia nevznesie námietku;
do dvoch rokov od prijatia revidovaného odporú
čania o relevantných trhoch v prípade trhov, ktoré
predtým neboli oznámené Komisii, alebo

odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:
„4. Ak Komisia zamýšľa zaviesť povinné vykonávanie
určitých noriem a/alebo špecifikácií, uverejní v Úradnom
vestníku Európskej únie oznámenie a vyzve všetky prísluš
né strany, aby sa verejne vyjadrili. Komisia prijme vhod
né vykonávacie opatrenia a zavedie povinné
vykonávanie príslušných noriem prostredníctvom odka
zu na ne ako na povinné normy v zozname noriem
a/alebo špecifikácií uverejnenom v Úradnom vestníku Eu
rópskej únie.

Na opatrenia prijaté podľa ustanovení odsekov 3
6.
a 4 sa vzťahujú postupy uvedené v článkoch 6 a 7. Ná
rodné regulačné orgány vypracujú analýzu relevantné
ho trhu a oznámia príslušný návrh opatrenia podľa
článku 7:
a)

dopĺňa sa tento odsek:

5.
Ak Komisia usúdi, že normy a/alebo špecifikácie
uvedené v odseku 1 už neprispievajú k zabezpečeniu
harmonizovaných elektronických komunikačných slu
žieb alebo že už nenapĺňajú potreby zákazníkov alebo
bránia technologickému rozvoju, v súlade s konzultač
ným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 odstráni
normy a/alebo špecifikácie zo zoznamu uvedeného
v odseku 1.“;
d)

v odseku 6 sa slová „v súlade s článkom 22 ods. 3 od
stráni normy a/alebo špecifikácie zo zoznamu uvedené
ho v odseku 1“ nahrádzajú slovami „prijme primerané
vykonávacie opatrenia a odstráni tieto normy a/alebo
špecifikácie zo zoznamu noriem a/alebo špecifikácií uve
deného v odseku 1“;
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V takom prípade Komisia predloží návrh rozhodnutia
iba:

vkladá sa tento odsek:
Vykonávacie opatrenia uvedené v odsekoch 4
„6a.
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.“

— po uplynutí aspoň dvoch rokov od prijatia odporú
čania Komisie, ktoré sa týka tej istej veci, a
— čo najviac zohľadňujúc stanovisko BEREC k prípa
du na účely prijatia takéhoto rozhodnutia, ktoré BE
REC poskytne do 3 mesiacov od žiadosti Komisie;

20. Článok 18 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„c) spoluprácu poskytovateľov služieb a zariadení digi
tálnej televízie pri poskytovaní interoperabilných te
levíznych služieb koncovým užívateľom so
zdravotným postihnutím.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.
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b)

prideľovanie čísel vrátane číselných rozsahov, prenos
nosť 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
nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prij
me v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným
v článku 22 ods. 3.

21. Článok 19 sa nahrádza takto:
5. BEREC môže na vlastný podnet poradiť Komisii, či by
sa malo prijať opatrenie podľa odseku 1.“
„Článok 19
Harmonizačné postupy
Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 tejto smernice
1.
a články 6 a 8 smernice 2002/20/ES (smernica o povolení),
ak Komisia zistí, že odlišnosti vo vykonávaní regulačných
úloh uvedených v tejto smernici a špecifických smerniciach
jednotlivými národnými regulačnými orgánmi môžu tvoriť
prekážky vnútornému trhu, môže vydať odporúčanie 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.

22. V článku 20 sa odsek 1 nahrádza takto:
Ak v súvislosti s existujúcimi povinnosťami vyplýva
„1.
júcimi z tejto smernice alebo zo špecifických smerníc vznik
ne 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 smer
nice alebo špecifických smerníc, dotknutý národný regulačný
orgán vydá na žiadosť ktorejkoľvek 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 okolno
sti. Dotknutý členský štát požiada všetky strany, aby s národ
ným regulačným orgánom plne spolupracovali.“
23. Článok 21 sa nahrádza takto:

Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány pri
plnení svojich úloh takéto odporúčania v čo najväčšej miere
zohľadňovali. Ak sa národný regulačný orgán rozhodne ne
postupovať podľa odporúčania, informuje o tom Komisiu
a zdôvodní svoje rozhodnutie.
3.
Rozhodnutia prijaté podľa odseku 1 môžu zahŕňať iba
identifikáciu harmonizovaného alebo koordinovaného prí
stupu na účely riešenia týchto otázok:
a)

nekonzistentné vykonávanie všeobecných regulačných
prístupov národnými regulačnými orgánmi pre regulá
ciu trhov elektronických komunikácií pri uplatňovaní
článkov 15 a 16, keď vytvára prekážku vnútornému
trhu. Takéto rozhodnutia sa nevzťahujú na špecifické oz
námenia, ktoré vydávajú národné regulačné orgány v sú
lade s článkom 7a.

„Článok 21
Riešenie cezhraničných sporov
1. V prípade, že cezhraničný spor medzi stranami z rôz
nych členských štátov, ktorý vyplýva z uplatňovania tejto
smernice alebo špecifických smerníc, patrí do právomoci ná
rodných regulačných orgánov z viacerých členských štátov,
uplatňujú sa ustanovenia odsekov 2, 3 a 4.
2. Ktorákoľvek strana môže predložiť spor dotknutým ná
rodným regulačným orgánom. Príslušné národné regulačné
orgány koordinujú svoje úsilie a majú právo konzultovať BE
REC, aby dosiahli konzistentné vyriešenie sporu v súlade
s cieľmi stanovenými v článku 8.
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Akékoľvek povinnosti, ktoré národné regulačné orgány ulo
žia podnikom ako súčasť riešenia sporu, musia byť v súlade
s touto smernicou a osobitnými smernicami.

25. Článok 22 sa mení a dopĺňa takto:
a)

Každý národný regulačný orgán, do ktorého právomoci pa
tria takéto spory, môže požiadať BEREC, aby prijal stanovi
sko, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú v súlade
s ustanoveniami rámcovej smernice a/alebo špecifických
smerníc prijať na vyriešenie sporu.

odsek 3 sa nahrádza takto:
„3.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa člá
nok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES
so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)
Ak sa BEREC predložila takáto žiadosť, každý národný regu
lačný orgán s právomocou v akomkoľvek aspekte sporu po
čká pred podniknutím krokov na jeho vyriešenie na
stanovisko BEREC. Týmto nie je dotknutá možnosť národ
ných regulačných orgánov prijímať v prípade potreby neod
kladné opatrenia.

18.12.2009

odsek 4 sa vypúšťa.

26. Článok 27 sa vypúšťa.
27. Príloha I sa vypúšťa.
28. Príloha II sa nahrádza takto:

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 re
gulačné orgány môžu spoločne odmietnuť riešenie sporu, ak
existujú iné mechanizmy vrátane mediácie, ktoré by lepšie
prispeli k včasnému vyriešeniu sporu v súlade s ustanovenia
mi 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 stanoviská, ktoré pri
jal BEREC.

„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 na
chádzať v spoločnom dominantnom postavení, a to aj v prí
pade absencie ich štrukturálnych alebo iných vzájomných
prepojení, ak pôsobia na trhu, ktorý charakterizuje nedosta
točne efektívna hospodárska súťaž a na ktorom nemá vý
znamný vplyv žiadny podnik. V súlade s uplatniteľným
právom Spoločenstva a judikatúrou Súdneho dvora Európ
skych spoločenstiev o spoločnom dominantnom postavení
takýto prípad pravdepodobne nastane, ak je trh koncentro
vaný a vykazuje niekoľko vlastností, z ktorých v kontexte
elektronických komunikácií môžu byť najdôležitejšie tieto:
— malá pružnosť dopytu,

4.
Postup uvedený v odseku 2 nebráni žiadnej strane po
dať na súd návrh na začatie konania.“

24. Vkladá sa tento článok:

„Článok 21a

— podobné podiely na trhu,
— významné právne alebo ekonomické prekážky vstupu
na trh,
— vertikálna integrácia spojená s kolektívnym odmietaním
uspokojovať dopyt,

Sankcie
— nedostatočná protiváha kúpnej sily,
Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách za porušenia
vnútroštátnych predpisov prijatých na základe tejto smerni
ce a špecifických smerníc a prijmú všetky opatrenia potrebné
na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Ustanovené sankcie
musia byť vhodné, účinné, primerané a odrádzajúce. Členské
štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 25. mája 2011
a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa
týka týchto ustanovení.“

— nedostatok potenciálnej hospodárskej súťaže.
Uvedený zoznam je orientačný a nie je vyčerpávajúci a kri
tériá nie sú kumulatívne. Je to skôr zoznam príkladov dôka
zov, ktoré sa môžu použiť na podporu tvrdení týkajúcich sa
existencie spoločného dominantného postavenia.“

18.12.2009
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Článok 2

Národné regulačné orgány pri plnení cieľov
„1.
stanovených v článku 8 smernice 2002/21/ES (rám
cová smernica) podporujú a prípadne zabezpečujú
v súlade s ustanoveniami tejto smernice primeraný
prístup, prepojenie a interoperabilitu služieb, pri
čom svoje povinnosti vykonávajú spôsobom, ktorý
podporuje efektívnosť, udržateľnú hospodársku sú
ťaž, efektívne investície a inovácie a poskytuje ma
ximálny prospech pre koncových používateľov.“;

Zmeny a doplnenia smernice 2002/19/ES (prístupová
smernica)
Smernica 2002/19/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:
a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

ii)

„a) ‚prístup‘ znamená sprístupnenie zariadení a/alebo
služieb inému podniku za vymedzených podmie
nok, a to buď na výhradnom, alebo nevýhradnom
základe, na účely poskytovania elektronických ko
munikačných služieb, a to aj keď sa používajú na
poskytovanie služieb informačnej spoločnosti ale
bo služieb vysielania. Zahŕňa okrem iného prístup
k sieťovým prvkom a pridruženým prostriedkom,
ktorý môže zahŕňať pripojenie zariadenia pevnými
alebo inými prostriedkami (zahŕňa najmä prístup
k účastníckemu vedeniu a zariadeniam a službám
potrebným na poskytovanie služieb cez účastnícke
vedenie), prístup k fyzickej infraštruktúre vrátane
budov, káblovodov a stožiarov, prístup k prísluš
ným softvérovým systémom vrátane systémov pod
pory prevádzky, prístup k informačným systémom
alebo databázam na predobjednávky, obstarávanie,
objednávky, podávanie žiadostí o údržbu a opravu,
ako aj na účely vyúčtovania, prístup k prevodu čísel
alebo systémom ponúkajúcim rovnocennú funkciu,
prístup k pevným a mobilným sieťam, najmä k služ
bám roamingu, prístup k systémom podmieneného
prístupu pre služby digitálnej televízie, prístup
k službám virtuálnej siete;“
b)

2.

3.

b)

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:
a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:
i)

prvý pododsek sa nahrádza takto:

odsek 2 sa nahrádza takto:
Povinnosti a podmienky uložené v súlade s odse
„2.
kom 1 sú objektívne, transparentné, primerané a nedi
skriminačné a vykonávajú sa v súlade s postupmi
uvedenými v článkoch 6, 7 a 7a smernice 2002/21/ES
(rámcová smernica).“;

c)

odsek 3 sa vypúšťa;

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:
„3.
Pokiaľ ide o prístup a prepojenie uvedené v odse
ku 1, členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné
orgány mali právomoc zasiahnuť na vlastný podnet
v prípadoch, kde je to oprávnené, aby sa zabezpečili po
litické ciele článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová
smernica) v súlade s ustanoveniami tejto smernice a po
stupmi uvedenými v článkoch 6, 7, 20 a 21 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica).“

4.

V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:
Na základe vývoja na trhu a technologického vývoja
„2.
môže Komisia prijať vykonávacie opatrenia na zmenu prílo
hy I. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných pr
vkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Operátori verejných komunikačných sietí majú právo,
a ak ich o to požiadajú iné podniky, ktoré sú na to oprávne
né podľa článku 4 smernice 2002/20/ES (smernica o povo
lení), povinnosť dohodnúť prepojenie na účely poskytovania
verejne dostupných elektronických komunikačných služieb,
aby sa zabezpečilo poskytovanie a interoperabilita služieb
v Spoločenstve. Operátori ponúkajú iným podnikom prístup
a prepojenie za podmienok, ktoré sú v súlade s povinnosťa
mi, ktoré uložil národný regulačný orgán podľa článkov 5 až
8.“

vkladá sa toto písmeno:
„ab) v odôvodnených prípadoch a v potrebnom
rozsahu povinnosti podnikom, ktoré kontro
lujú prístup ku koncovým užívateľom, aby
urobili svoje služby interoperabilnými.“;

písmeno e) sa nahrádza takto:
„e) ‚účastnícke vedenie‘ znamená fyzický okruh spája
júci koncové body siete s rozvádzačom alebo rov
nocenným zariadením v pevnej verejnej
elektronickej komunikačnej sieti.“

L 337/59

5.

Článok 7 sa vypúšťa.

6.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:
a)

v odseku 1 sa slová „v článkoch 9 až 13“ nahrádzajú slo
vami „v článkoch 9 až 13a“;

b)

odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:
i)

prvý pododsek sa mení a dopĺňa takto:
— v prvej zarážke sa slová „článkov 5 ods. 1, 5
ods. 2 a 6“ nahrádzajú slovami „článku 5 od
s. 1 a článku 6“,

L 337/60
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c)

— v druhej zarážke sa slová „smernice Európske
ho parlamentu a Rady 97/66/ES z 15. decem
bra 1997 o spracovaní osobných údajov
a ochrane súkromia v telekomunikačnom sek
tore (*)“ nahrádzajú slovami „smernice Európ
skeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla
2002 týkajúcej sa spracovávania osobných
údajov a ochrany súkromia v sektore elektro
nických komunikácií (smernica o súkromí
a elektronických komunikáciách) (**)
(*) Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 1.
(**) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.“;

8.

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

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

„a) poskytol prístup tretím stranám k špecifikovaným
sieťovým prvkom a/alebo zariadeniam vrátane prí
stupu k neaktívnym sieťovým prvkom a/alebo uvoľ
neného prístupu k účastníckemu vedeniu, aby sa
okrem iného umožnil výber a/alebo predvýber ope
rátora a/alebo ponuka na ďalší predaj účastníckej
linky;“
b)

c)

odsek 1 sa nahrádza takto:

v odseku 2 sa úvodná časť a písmeno a) nahrádzajú
takto:
„2.
Ak národné regulačné orgány zvažujú uloženie
povinností uvedených v odseku 1, a najmä ak posudzu
jú, či by uloženie takýchto povinností bolo primerané
z hľadiska cieľov stanovených v článku 8 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica), zohľadňujú predovšet
kým tieto faktory:

Národné regulačné orgány môžu v súlade s usta
„1.
noveniami článku 8 uložiť povinnosť transparentnosti
vzhľadom na prepojenie a/alebo prístup vyžadujúci od
operátorov zverejnenie špecifických informácií, ako sú
napríklad účtovné informácie, technické špecifikácie,
charakteristiky siete, okolnosti a podmienky poskytova
nia a používania vrátane všetkých podmienok obmedzu
júcich prístup k službám a aplikáciám a/alebo ich
používanie, ak takéto podmienky umožňuje členský štát
v súlade s právom Spoločenstva, a cien.“;

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

Bez ohľadu na odsek 3, ak má operátor povin
„4.
nosti podľa článku 12 týkajúce sa veľkoobchodného prí
stupu k infraštruktúre siete, národné regulačné orgány
zabezpečia zverejnenie referenčnej ponuky obsahujúcej
minimálne položky stanovené v prílohe II.“;

v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„j) poskytol prístup k pridruženým službám, ako je
služba identity, lokalizácie a prítomnosti.“;

d)

b)

v odseku 1 sa písmeno f) nahrádza takto:
„f) umožnilspoločné umiestnenie alebo iné formy spo
ločného používania zariadení;“

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Za výnimočných okolností, keď národný regulačný
orgán zamýšľa uložiť operátorom s významným
vplyvom na trhu iné povinnosti týkajúce sa prístu
pu alebo prepojenia, než sú povinnosti uvedené
v článkoch 9 až 13 tejto smernice, predloží túto žia
dosť Komisii. Komisia v čo najväčšej miere zohľad
ňuje stanovisko Orgánu európskych regulátorov
pre elektronické komunikácie (BEREC) (*). Komisia
konajúca v súlade s článkom 14 ods. 2 rozhodne
o povolení alebo zamietnutí takýchto opatrení ná
rodných regulačných orgánov.

7.

odsek 5 sa nahrádza takto:
Komisia môže prijať potrebné zmeny prílohy II,
„5.
aby ju prispôsobila technologickému vývoju a vývoju na
trhu. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstat
ných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulač
ným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14
ods. 3. Pri vykonávaní ustanovení tohto odseku môže
Komisii pomáhať BEREC.“

a)
ii)

18.12.2009

e)

technickú a ekonomickú životaschopnosť používa
nia alebo inštalovania konkurenčných zariadení
vzhľadom na mieru vývoja na trhu, berúc do úvahy
povahu a typ daného prepojenia a/alebo prístupu
vrátane životnosti iných prístupových produktov
z vyššej úrovne distribučného reťazca, ako naprí
klad prístup ku káblovodom;“

v odseku 2 sa písmená c) a d) nahrádzajú takto:
„c) počiatočnú investíciu vlastníka zariadenia, berúc do
úvahy všetky uskutočnené verejné investície a rizi
ká spojené s touto investíciou;

18.12.2009
d)

f)
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potrebu dlhodobej ochrany hospodárskej súťaže,
pričom sa osobitná pozornosť venuje ekonomicky
efektívnej hospodárskej súťaži v oblasti
infraštruktúry;“

dopĺňa sa tento odsek:

„3.
Keď národné regulačné orgány ukladajú operáto
rovi povinnosti poskytovať prístup v súlade s ustanove
niami tohto článku, môžu stanoviť technické alebo
prevádzkové podmienky, ktoré musí poskytovateľ
a/alebo príjemcovia takého prístupu dodržať, ak je to
potrebné na zabezpečenie bežnej prevádzky siete. Povin
nosti dodržiavať osobitné technické normy alebo špeci
fikácie musia byť v súlade s normami a špecifikáciami
ustanovenými v súlade s článkom 17 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica).“

9.

V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

Národný regulačný orgán môže v súlade s ustanove
„1.
niami článku 8 uložiť povinnosti týkajúce sa návratnosti ná
kladov a kontroly cien vrátane povinností týkajúcich sa
nákladovej orientácie cien a povinností týkajúcich sa systé
mov účtovania nákladov za poskytovanie špecifických typov
prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, keď analýza trhu
ukazuje, že nedostatok efektívnej hospodárskej súťaže zna
mená, že dotknutý operátor by mohol na škodu koncových
užívateľov držať ceny na neprimerane vysokej úrovni alebo
by mohol uplatňovať stláčanie marže. S cieľom podporovať
investície operátora vrátane investícií do sietí novej generá
cie národné regulačné orgány zohľadňujú investície uskutoč
nené operátorom a umožňujú mu primeranú mieru
návratnosti adekvátneho vloženého kapitálu, berúc do úva
hy všetky riziká špecifické pre konkrétny nový sieťový inve
stičný projekt.“

L 337/61

Takýto obchodný subjekt dodáva prístupové produkty a služ
by všetkým podnikom vrátane ostatných obchodných sub
jektov v rámci materskej spoločnosti na základe rovnakých
lehôt a podmienok, a to aj pokiaľ ide o úrovne cien a služieb,
a prostredníctvom tých istých systémov a procesov.
2.
Ak národný regulačný orgán zamýšľa uložiť povinnosť
funkčného oddelenia, predloží Komisii návrh, ktorý
obsahuje:
a)

dôkazy, ktoré opodstatňujú závery národného regulač
ného orgánu uvedené v odseku 1;

b)

odôvodnené hodnotenie, podľa ktorého neexistuje žiad
na alebo existuje malá pravdepodobnosť, že v primera
nom časovom horizonte vznikne efektívna a trvalo
udržateľná
hospodárska
súťaž
založená
na
infraštruktúre;

c)

analýzu očakávaného vplyvu na regulačný orgán, pod
nik – najmä na pracovnú silu jednotlivých podnikov a na
odvetvie elektronických komunikácií ako celok – a na
motiváciu investovať do odvetvia ako celku, najmä po
kiaľ ide o potrebu zabezpečiť sociálnu a územnú súdrž
nosť, ako aj vplyvu na ďalšie zainteresované strany, a to
najmä očakávaného vplyvu na hospodársku súťaž
a možných súvisiacich vplyvov na spotrebiteľov;

d)

analýzu dôvodov, ktorými sa zdôvodňuje, že táto povin
nosť by bola najefektívnejším prostriedkom na vykona
nie nápravných opatrení zameraných na riešenie
identifikovaných problémov hospodárskej súťaže alebo
zlyhávania trhu.

3.

Návrh opatrenia obsahuje tieto prvky:

a)

presnú povahu a úroveň oddelenia, najmä právne posta
venie samostatného obchodného subjektu;

b)

určenie aktív samostatného obchodného subjektu a pro
duktov alebo služieb, ktoré má tento subjekt dodávať;

c)

dojednania o riadení na zabezpečenie nezávislosti pra
covníkov, ktorých zamestnáva samostatný obchodný
subjekt, a zodpovedajúcu motivačnú štruktúru;

d)

pravidlá na zabezpečenie plnenia povinností;

e)

pravidlá na zabezpečenie transparentnosti prevádzko
vých postupov najmä vo vzťahu k ďalším zainteresova
ným stranám;

f)

program monitorovania na zabezpečenie dodržiavania
povinností vrátane uverejňovania výročnej správy.

10. Vkladajú sa tieto články:

„Článok 13a
Funkčné oddelenie

1.
Ak národný regulačný orgán dospeje k záveru, že prí
slušné povinnosti uložené podľa článkov 9 až 13 nesplnili
cieľ dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž a že v súvislosti
s určitými trhmi produktov, ku ktorým je veľkoobchodný
prístup, existujú vážne a pretrvávajúce problémy s hospodár
skou súťažou a/alebo že príslušné trhy zlyhávajú, môže v sú
lade s ustanoveniami článku 8 ods. 3 druhým pododsekom
ako výnimočné opatrenie uložiť vertikálne integrovaným
podnikom povinnosť umiestniť činnosti spojené s veľkoob
chodným poskytovaním relevantných prístupových produk
tov do nezávisle prevádzkovaného obchodného subjektu.
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4.
Po tom, ako Komisia v súlade s článkom 8 ods. 3 roz
hodne o návrhu opatrenia, národný regulačný orgán vykoná
v súlade s postupom ustanoveným v článku 16 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica) koordinovanú analýzu rôz
nych trhov súvisiacich s prístupovou sieťou. Na základe svoj
ho hodnotenia národný regulačný orgán uloží, zachová,
zmení alebo zruší povinnosti v súlade s článkami 6 a 7 smer
nice 2002/21/ES (rámcová smernica).
5.
Na podnik, ktorému bolo uložené funkčné oddelenie,
sa môže vzťahovať ktorákoľvek z povinností uvedených
v článkoch 9 až 13 na ktoromkoľvek osobitnom trhu, vo
vzťahu ku ktorému bol v súlade s článkom 16 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica) označený ako podnik s vý
znamným vplyvom, alebo akákoľvek iná povinnosť, ktorú
Komisia povolí podľa článku 8 ods. 3.

11. Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:
a)

oddelenie

vertikálne

b)

a)

b)

3.
Na právne a/alebo prevádzkovo samostatný obchodný
subjekt sa môže vzťahovať ktorákoľvek z povinností uvede
ných v článkoch 9 až 13 na ktoromkoľvek osobitnom trhu,
vo vzťahu ku ktorému bol v súlade s článkom 16 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica) označený ako podnik s vý
znamným vplyvom, alebo akákoľvek iná povinnosť, ktorú
Komisia povolí podľa článku 8 ods. 3.“

vymedzenie pojmu v písmene a) sa nahrádza takto:
„a) ‚úsek účastníckeho vedenia‘ znamená časť účastníc
keho vedenia, ktorá spája koncový bod siete so sús
treďovacím bodom alebo určeným medziľahlým
prístupovým bodom v pevnej verejnej elektronickej
komunikačnej sieti;“

c)

vymedzenie pojmu v písmene c) sa nahrádza takto:
„c) ‚úplný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu‘
znamená poskytnutie prístupu užívateľovi k účast
níckemu vedeniu alebo úseku účastníckeho vedenia
operátora s významnou trhovou silou tak, že sa
umožní využitie celej kapacity sieťovej
infraštruktúry;“

d)

Na tento účel národný regulačný orgán vykoná v súlade s po
stupom ustanoveným v článku 16 smernice 2002/21/ES
(rámcová smernica) koordinovanú analýzu rôznych trhov sú
visiacich s prístupovou sieťou.
Na základe svojho posúdenia národný regulačný orgán ulo
ží, zachová, zmení alebo zruší povinnosti v súlade s článka
mi 6 a 7 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

nadpis sa nahrádza takto:
„MINIMÁLNY ZOZNAM POLOŽIEK, KTORÉ SA MAJÚ
ZAHRNÚŤ DO REFERENČNEJ PONUKY NA VEĽKOOB
CHODNÝ PRÍSTUP K SIEŤOVEJ INFRAŠTRUKTÚRE
VRÁTANE SPOLOČNÉHO ALEBO ÚPLNE UVOĽNENÉ
HO PRÍSTUPU K ÚČASTNÍCKEMU VEDENIU NA PEV
NOM
MIESTE,
KTORÚ
MAJÚ
ZVEREJNIŤ
NOTIFIKOVANÍ OPERÁTORI S VÝZNAMNOU TRHO
VOU SILOU (SIGNIFICANT MARKET POWER – SMP)“;

Podniky tiež informujú národný regulačný orgán o všetkých
zmenách tohto svojho zámeru, ako aj o konečnom výsledku
procesu oddelenia.
Národný regulačný orgán posúdi vplyv zamýšľanej
2.
transakcie na existujúce regulačné povinnosti podľa smerni
ce 2002/21/ES (rámcová smernica).

odsek 4 sa vypúšťa.

12. Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

integrovaným

1.
Ak podniky, ktoré boli v súlade s článkom 16 smerni
ce 2002/21/ES (rámcová smernica) označené za podniky
s významným vplyvom na jednom alebo viacerých relevant
ných trhoch, zamýšľajú previesť aktíva tvoriace ich miestnu
prístupovú sieť alebo jej podstatnú časť na samostatný práv
ny subjekt, v ktorom nemajú majetkovú účasť, alebo založiť
samostatný obchodný subjekt, ktorý bude poskytovať všet
kým maloobchodným poskytovateľom vrátane ich vlastných
maloobchodných divízií úplne rovnocenné prístupové pro
dukty, vopred a včas o tom informujú národný regulačný or
gán, aby mohol posúdiť vplyv zamýšľanej transakcie.

odsek 3 sa nahrádza takto:
„3.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa člá
nok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES
so zreteľom na jeho článok 8“;

Článok 13b
Dobrovoľné
podnikom
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vymedzenie pojmu v písmene d) sa nahrádza takto:
„d) ‚spoločný prístup k účastníckemu vedeniu‘ zname
ná poskytnutie prístupu užívateľovi k účastníckemu
vedeniu alebo úseku účastníckeho vedenia operá
tora s významnou trhovou silou tak, že sa umožní
využitie špecifikovanej časti kapacity sieťovej infra
štruktúry, ako je časť frekvencie alebo jej
ekvivalent;“

e)

v časti A sa body 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:
„1. Sieťové prvky, ku ktorým sa ponúka prístup, zahŕ
ňajú najmä tieto prvky spolu s pridruženými
prostriedkami:
a)

uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu
(úplný a spoločný);
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b)

uvoľnený prístup k úseku účastníckeho vedenia
(úplný a spoločný) vrátane prípadného prístu
pu k sieťovým prvkom, ktoré sú neaktívne, na
účely pripojenia do siete vyššej úrovne
(backhaul);

3.
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Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5
Práva na používanie rádiových frekvencií a čísel

c)

2.

3.

f)

v prípade potreby prístup ku káblovodom
umožňujúci rozvoj prístupových sietí.

Informácie o umiestnení fyzických miest prístupu
vrátane rozvodných skríň a rozvádzačov, dostup
nosť účastníckeho vedenia, úseku účastníckeho ve
denia a pripojenia do vyššej úrovne siete (backhaul)
v špecifických častiach prístupovej siete a v prípade
potreby informácie o umiestnení káblovodov a do
stupnosti v rámci káblovodov.
Technické podmienky týkajúce sa prístupu a pou
žitia účastníckych vedení a úsekov účastníckych ve
dení vrátane technických charakteristík skrúcaných
párov a/alebo optického vlákna a/alebo ekvivalen
tu, káblových distribútorov a pridružených pro
striedkov a v prípade potreby technické podmienky
týkajúce sa prístupu ku káblovodom.“;

v časti B sa bod 1 nahrádza takto:
„1. Informácie o existujúcich príslušných miestach ope
rátorov s významnou trhovou silou alebo umiest
není zariadení a ich plánovanej modernizácii (*).
(*) Dostupnosť týchto informácií môže byť v záujme ve
rejnej bezpečnosti obmedzená len na zainteresované
strany.“
Článok 3

Zmeny a doplnenia smernice 2002/20/ES (smernica
o povolení)
Smernica 2002/20/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.

V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2.

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmu:

‚všeobecné povolenie‘ je právny rámec ustanovený členským
štátom, zaručujúci práva na poskytovanie elektronických ko
munikačných sietí alebo služieb a ukladajúci osobitné odve
tvové povinnosti, ktoré sa môžu vzťahovať na všetky alebo
na osobitné druhy elektronických komunikačných sietí a slu
žieb, v súlade s touto smernicou.“
2.

1. Členské štáty uľahčujú používanie rádiových frekvencií
na základe všeobecných povolení. Členské štáty môžu v prí
pade potreby udeľovať individuálne práva na používanie
s cieľom:
— predchádzať škodlivému rušeniu,
— zabezpečiť technickú kvalitu služieb,
— zabezpečiť efektívne využívanie frekvenčného spektra
alebo
— plniť iné ciele všeobecného záujmu vymedzené členský
mi štátmi v súlade s právom Spoločenstva.
2. Ak je potrebné udeliť individuálne práva na používanie
rádiových frekvencií a čísel, členské štáty udelia takéto práva
na požiadanie akémukoľvek podniku na účely poskytovania
sietí alebo služieb na základe všeobecného povolenia uvede
ného v článku 3, pričom uplatnia ustanovenia článkov 6 a 7
a článku 11 ods. 1 písm. c) tejto smernice a akékoľvek iné
predpisy zabezpečujúce efektívne využívanie týchto zdrojov
v súlade so smernicou 2002/21/ES (rámcová smernica).
Bez toho, aby boli dotknuté osobitné kritériá a postupy pri
jaté členskými štátmi na účely udeľovania práv na používa
nie rádiových frekvencií poskytovateľom služieb obsahu
rozhlasového alebo televízneho vysielania, aby sa zabezpeči
lo plnenie cieľov všeobecného záujmu v súlade s právom
Spoločenstva, sa práva na používanie rádiových frekvencií
a čísel udeľujú postupmi, ktoré sú otvorené, objektívne, trans
parentné, nediskriminačné a primerané a v prípade rádiových
frekvencií v súlade s ustanoveniami článku 9 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica). Výnimka z požiadavky na
otvorené postupy sa môže uplatniť v prípadoch, keď je ude
lenie individuálnych práv na používanie rádiových frekven
cií poskytovateľom služieb obsahu rozhlasového alebo
televízneho vysielania potrebné na splnenie cieľa všeobecné
ho záujmu vymedzeného členskými štátmi v súlade s právom
Spoločenstva.
Pri poskytovaní práv na používanie členské štáty určia, či ich
držiteľ môže preniesť a za akých podmienok. V prípade rá
diových frekvencií sa musí zabezpečiť súlad takéhoto usta
novenia s článkami 9 a 9b smernice 2002/21/ES (rámcová
smernica).

V článku 3 ods. 2 sa pridáva tento pododsek:
„Podniky poskytujúce cezhraničné elektronické komuni
kačné služby podnikom sídliacim vo viacerých členských štá
toch podliehajú najviac jednému postupu oznamovania
v príslušnom členskom štáte.“

Ak členský štát udelí práva na používanie na obmedzený čas,
ich trvanie musí byť úmerné dotknutej službe vzhľadom na
sledovaný cieľ a potrebné investície, pričom sa náležite zo
hľadní potreba poskytnúť primerané obdobie na amortizáciu
investícií.
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V prípade, že individuálne práva na používanie rádiových fre
kvencií sa udelili na desať alebo viac rokov a podniky nemô
žu tieto práva prevádzať ani prenajímať podľa článku 9b
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), príslušný vnútro
štátny orgán zabezpečí, aby sa uplatnili a počas platnosti li
cencie dodržiavali kritériá na udeľovanie individuálnych práv
na používanie, najmä na základe odôvodnenej žiadosti drži
teľa práva. Ak sa prestanú uplatňovať tieto kritériá, individu
álne právo na používanie sa zmení na všeobecné povolenie
používať rádiové frekvencie za podmienky, že sa vopred oz
námi, a po uplynutí primeraného obdobia alebo na právo,
ktoré možno prevádzať alebo prenajímať medzi podnikmi
v súlade s článkom 9b smernice 2002/21/ES (rámcová
smernica).

môže podliehať len podmienkam uvedeným v prílohe.
Takéto podmienky musia byť nediskriminačné, primera
né a transparentné a v prípade práv na používanie rádio
vých frekvencií v súlade s článkom 9 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica).“;
b)

5.

3.
Rozhodnutia o udelení práv na používanie sa prijíma
jú, oznamujú a zverejňujú čo najskôr po doručení úplnej žia
dosti národnému regulačnému orgánu, a to do troch týždňov
v prípade čísel, ktoré boli v rámci národného číslovacieho
plánu pridelené na osobitné účely, a do šiestich týždňov
v prípade rádiových frekvencií, ktoré boli v rámci národného
plánu frekvenčného spektra pridelené na používanie elektro
nickými komunikačnými službami. Lehota šiestich týždňov
sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek platné
medzinárodné dohody vzťahujúce sa na používanie rádio
vých frekvencií alebo orbitálnych pozícií.

a)

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:
„1.
Všeobecné povolenie na poskytovanie elektronic
kých komunikačných sietí alebo služieb a práva na po
užívanie rádiových frekvencií a práva na používanie čísel

úvodná veta sa nahrádza takto:
„1. Ak členský štát zvažuje, či má obmedziť po
čet práv na používanie rádiových frekvencií, ktoré
sa majú udeliť, alebo či má predĺžiť trvanie existu
júcich práv inak ako v súlade s podmienkami usta
novenými v takýchto právach, musí okrem iného:“;

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:
„c) uverejniť akékoľvek rozhodnutie, ktorým sa
obmedzuje udeľovanie práv na používanie ale
bo obnovovanie práv na používanie spolu s dô
vodmi takéhoto rozhodnutia;“

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Ak je potrebné obmedziť udeľovanie práv na po
užívanie rádiových frekvencií, členské štáty udelia také
to práva na základe výberových kritérií, ktoré musia byť
objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané.
Všetky takéto výberové kritériá musia prikladať náležitý
význam dosiahnutiu cieľov článku 8 smernice
2002/21/ES (rámcová smernica) a splneniu požiadaviek
článku 9 uvedenej smernice.“;

5.
Členské štáty neobmedzia počet práv na používanie,
ktoré sa majú udeliť, okrem prípadov, kde je to potrebné na
zabezpečenie efektívneho používania rádiových frekvencií
v súlade s článkom 7.

Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:
i)

Pokiaľ ide o súťažné alebo porovnávacie výberové konania
pre rádiové frekvencie, uplatňuje sa článok 7.

4.

v odseku 2 sa slová „článkov 16, 17, 18 a 19 smernice
2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe)“ nahrádza
jú slovami „článku 17 smernice 2002/22/ES (smernica
o univerzálnej službe)“;

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

4.
Ak sa po konzultácii so zainteresovanými stranami
podľa článku 6 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica)
rozhodlo, že práva na používanie čísel s výnimočnou ekono
mickou hodnotou sa majú udeliť prostredníctvom súťažných
alebo porovnávacích výberových konaní, členské štáty môžu
predĺžiť maximálnu lehotu troch týždňov až o ďalšie tri
týždne.

6.
Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia účinné
a efektívne používanie rádiových frekvencií v súlade s člán
kom 8 ods. 2 a článkom 9 ods. 2 smernice 2002/21/ES (rám
cová smernica). Zabezpečia, aby sa akýmkoľvek prevodom
alebo hromadením práv na používanie rádiových frekvencií
nenarušila hospodárska súťaž. Členské štáty môžu na takéto
účely prijať vhodné opatrenia, ako je nariadenie predaja ale
bo prenájmu práv na používanie rádiových frekvencií.“
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c)

6.

v odseku 5 sa slová „článkom 9“ nahrádzajú slovami
„článkom 9b“.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:
a)

odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:
„1. Národné regulačné orgány v súlade s článkom 11
monitorujú a dohliadajú na dodržiavanie podmienok
všeobecného povolenia alebo podmienok práv na pou
žívanie, ako aj osobitných povinností uvedených v člán
ku 6 ods. 2.
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Národné regulačné orgány majú v súlade s článkom 11
právomoc vyžadovať, aby podniky, ktoré poskytujú
elektronické komunikačné siete alebo služby, na ktoré sa
vzťahuje všeobecné povolenie, alebo ktoré sú držiteľmi
práv na používanie rádiových frekvencií alebo čísel, po
skytli všetky informácie potrebné na overenie dodržia
vania podmienok všeobecného povolenia alebo
podmienok práv na používanie alebo dodržiavania oso
bitných povinností uvedených v článku 6 ods. 2.

c)

d)
3. Príslušný orgán má právomoc požadovať ukonče
nie porušovania uvedeného v odseku 2, a to ihneď ale
bo v rámci primeranej lehoty, a prijme vhodné
a primerané opatrenia zamerané na zabezpečenie dodr
žiavania podmienok a povinností.

b)

príkazy na zastavenie alebo odloženie poskytovania
služby alebo balíka služieb, ktorého ďalšie poskyto
vanie by spôsobilo značné narušenie hospodárskej
súťaže, a to až dovtedy, kým sa nesplnia prístupové
povinnosti uložené na základe analýzy trhu vyko
nanej v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES
(rámcová smernica).

7.

Článok 11 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:
a)

Tieto opatrenia sa spolu s ich dôvodmi bezodkladne
oznámia príslušnému podniku, pričom sa v nich
stanoví primeraná lehota na dosiahnutie súladu
s nimi.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:
Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 2, 3 a 5, ak
„6.
má príslušný orgán dôkaz o porušení podmienok vše
obecného povolenia alebo podmienok práv na používa
nie alebo o porušení osobitných povinností uvedených
v článku 6 ods. 2, ktoré predstavuje bezprostredné a zá
važné ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečno
sti alebo verejného zdravia alebo v dôsledku ktorého
vzniknú iným poskytovateľom alebo užívateľom elektro
nických komunikačných sietí alebo služieb alebo iným
užívateľom rádiového frekvenčného spektra závažné ho
spodárske alebo prevádzkové problémy, môže ešte pred
vydaním konečného rozhodnutia prijať naliehavé pred
bežné opatrenia na nápravu situácie. Dotknutému pod
niku sa potom dá primeraná príležitosť na vyjadrenie
jeho stanoviska a navrhnutie akýchkoľvek nápravných
opatrení. Ak je to vhodné, príslušný orgán môže potvr
diť predbežné opatrenia, ktoré platia najviac tri mesiace,
avšak ktoré možno v prípadoch, ak nie sú skončené po
stupy na presadzovanie práva, predĺžiť najviac o ďalšie
tri mesiace.“

V tejto súvislosti členské štáty udelia príslušným orgá
nom právomoc ukladať:

vo vhodných prípadoch odrádzajúce pokuty, ktoré
môžu zahŕňať opakované pokuty s retroaktívnym
účinkom, a

odsek 5 sa nahrádza takto:
„5. V prípade závažného alebo opakovaného porušo
vania podmienok všeobecného povolenia alebo podmie
nok práv na používanie alebo porušovania osobitných
povinností uvedených v článku 6 ods. 2, a ak opatrenia
zamerané na zabezpečenie dodržiavania podmienok ale
bo povinností uvedené v odseku 3 tohto článku nie sú
postačujúce, národné regulačné orgány môžu zabrániť
podniku v tom, aby naďalej poskytoval elektronické ko
munikačné siete alebo služby, alebo pozastaviť výkon
práva podniku na používanie alebo ho odňať. Za obdo
bie trvania každého porušenia, a to aj v prípade, že bolo
následne napravené, možno uložiť účinné, primerané
a odrádzajúce sankcie a pokuty.“;

2.
Ak národný regulačný orgán zistí, že podnik ne
dodržiava jednu alebo viacero podmienok všeobecného
povolenia alebo práv na používanie alebo osobitné po
vinnosti uvedené v článku 6 ods. 2, oznámi tieto ziste
nia podniku a umožní mu, aby v primeranej lehote
vyjadril svoje stanovisko.

a)

L 337/65

písmeno a) sa nahrádza takto:
„a) systematické alebo individuálne overovanie dodr
žiavania podmienok 1 a 2 časti A, podmienok 2 a 6
časti B a podmienok 2 a 7 časti C prílohy a dodr
žiavania povinností uvedených v článku 6 ods. 2;“

odsek 4 sa nahrádza takto:
b)
„4.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odse
kov 2 a 3, členské štáty udelia príslušnému orgánu prá
vomoc ukladať vo vhodných prípadoch podnikom
pokuty za neposkytnutie informácií v súlade s povinno
sťami uloženými podľa článku 11 ods. 1 písm. a) ale
bo b) tejto smernice a článku 9 smernice 2002/19/ES
(prístupová smernica) v primeranej lehote stanovenej ná
rodným regulačným orgánom.“;

dopĺňajú sa tieto písmená:
„g) zabezpečenie efektívneho využívania a zabezpečo
vanie účinnej správy rádiových frekvencií;
h) vyhodnocovanie vývoja sietí alebo služieb v budúc
nosti, ktorý by mohol mať vplyv na veľkoobchodné
služby ponúkané konkurentom.“;

L 337/66

c)
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druhý pododsek sa nahrádza takto:
„Informácie uvedené v písmenách a), b), d), e), f), g) a h)
prvého pododseku sa nemôžu vyžadovať pred prístu
pom na trh alebo ako podmienka prístupu na trh.“

8.

18.12.2009

Členské štáty oznámia takéto predĺženie vrátane jeho dôvo
dov Komisii.“
11. Príloha sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tej
to smernici.

Článok 14 sa nahrádza takto:
Článok 4
„Článok 14

Zrušovacie ustanovenie

Zmena práv a povinností
1.
Členské štáty zabezpečia, aby sa práva, podmienky
a postupy týkajúce sa všeobecných povolení a práv na pou
žívanie alebo práv na inštalovanie zariadení mohli meniť iba
v objektívne odôvodnených prípadoch a primeraným spôso
bom, prihliadajúc podľa vhodnosti na osobitné podmienky
vzťahujúce sa na prevoditeľné práva na používanie rádiových
frekvencií. Okrem prípadov, keď sú navrhované zmeny malé
a boli dohodnuté s držiteľom práv alebo všeobecného povo
lenia, sa zámer urobiť takéto zmeny primeraným spôsobom
oznámi a zainteresovaným stranám vrátane užívateľov a spo
trebiteľov sa poskytne dostatočná lehota na vyjadrenie stano
vísk k navrhovaným zmenám, ktorá nesmie byť okrem
mimoriadnych okolností kratšia ako štyri týždne.
Členské štáty nesmú obmedziť práva na inštalovanie
2.
zariadení alebo práva na používanie rádiových frekvencií ani
odňať takéto práva pred uplynutím lehoty, na ktorú boli ude
lené, s výnimkou prípadov, keď je to odôvodnené a uplatni
teľné v súlade s prílohou a príslušnými vnútroštátnymi
predpismi týkajúcimi sa náhrady za odňatie práv.“
9.

V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:
Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky relevantné in
„1.
formácie o právach, podmienkach, postupoch, poplatkoch,
tarifách a rozhodnutiach týkajúcich sa všeobecných povole
ní, práv na používanie a práv na inštalovanie zariadení uve
rejňovali a neustále aktualizovali primeraným spôsobom, tak
aby všetky zainteresované strany mali k takýmto informá
ciám ľahký prístup.“

Nariadenie (ES) č. 2887/2000 sa týmto zrušuje.
Článok 5
Transpozícia
1.
Členské štáty prijmú a do 25. mája 2011 uverejnia zákony,
iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie
súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie
týchto opatrení.
Tieto opatrenia uplatňujú od 26. mája 2011.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich
úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o od
kaze upravia členské štáty.
2.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsob
nosti tejto smernice.
Článok 6
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uve
rejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

10. V článku 17 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:
Bez toho, aby bol dotknutý článok 9a smernice
„1.
2002/21/ES (rámcová smernica), členské štáty uvedú vše
obecné povolenia a individuálne práva na používanie, ktoré
už existujú k 31. decembru 2009, do súladu s článkami 5, 6
a 7 tejto smernice a prílohou k tejto smernici, a to najneskôr
do 19. decembru 2011.
2.
Ak má uplatňovanie odseku 1 za následok obmedze
nie práv alebo rozšírenie už existujúcich všeobecných povo
lení a individuálnych práv na používanie, členské štáty môžu
predĺžiť platnosť týchto povolení a práv najviac do 30. sep
tembra 2012, a to za predpokladu, že tým nebudú dotknuté
práva ostatných podnikov na základe práva Spoločenstva.

Článok 7
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 25. novembra 2009
Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predsedníčka

J. BUZEK

Å. TORSTENSSON

18.12.2009
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PRÍLOHA
Príloha k smernici 2002/20/ES (smernica o povolení) sa mení a dopĺňa takto:
1.

Prvý odsek sa nahrádza týmto nadpisom:
„Podmienky uvedené v tejto prílohe predstavujú maximálny zoznam podmienok, ktoré možno spájať so všeobecnými
povoleniami (časť A), právami na používanie rádiových frekvencií (časť B) a právami na používanie čísel (časť C), ako
sa uvádza v článku 6 ods. 1 a článku 11 ods. 1 písm. a), v rámci obmedzení povolených podľa článkov 5, 6, 7, 8 a 9
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica)“.

2.

Časť A sa mení a dopĺňa takto:
a)

bod 4 sa nahrádza takto:
„4. Dostupnosť čísel z národného číslovacieho plánu, čísel európskeho telefónneho číslovacieho priestoru, uni
verzálnych medzinárodných bezplatných čísel, a ak je to technicky a ekonomicky realizovateľné, čísel z čí
slovacích plánov ostatných členských štátov pre koncových užívateľov a podmienky v súlade so smernicou
2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe).“;

b)

bod 7 sa nahrádza takto:
„7. Ochrana osobných údajov a súkromia špecifická pre odvetvie elektronických komunikácií v súlade so smer
nicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (*).
(*) Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.“;

c)

bod 8 sa nahrádza takto:
„8. Predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, špecifické pre odvetvie elektronických komunikácií, vrátane pod
mienok v súlade so smernicou 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) a podmienok týkajúcich sa do
stupnosti užívateľom so zdravotným postihnutím v súlade s článkom 7 uvedenej smernice.“;

d)

v bode 11 sa slová „smernicou 97/66/ES“ nahrádzajú slovami „smernicou 2002/58/ES“;

e)

vkladá sa tento bod:
„11a. Pravidlá používania komunikácií smerom od orgánov verejnej moci k širokej verejnosti v prípade varova
nia verejnosti pred bezprostredným nebezpečenstvom a na účely zmiernenia následkov veľkých katastrof.“;

f)

bod 12 sa nahrádza takto:
„12. Pravidlá používania počas veľkých katastrof alebo celoštátnych krízových udalostí na zabezpečenie komu
nikácie medzi tiesňovými službami a orgánmi.“;

g)

bod 16 sa nahrádza takto:
„16. Zabezpečenie verejných sietí voči neoprávnenému prístupu podľa smernice 2002/58/ES (smernica o súkro
mí a elektronických komunikáciách).“;

h)

dopĺňa sa tento bod:
„19. Povinnosti súvisiace s transparentnosťou, ukladané poskytovateľom verejných komunikačných sietí, ktorí po
skytujú elektronické komunikačné služby dostupné verejnosti, s cieľom zabezpečiť prepojiteľnosť medzi kon
covými bodmi v súlade s cieľmi a zásadami ustanovenými v článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová
smernica), zverejnenie informácií o všetkých podmienkach obmedzujúcich prístup k službám a aplikáciám
a/alebo ich používanie, ak takéto podmienky umožňuje členský štát v súlade s právom Spoločenstva a ak je
to nevyhnutné a primerané, prístup národných regulačných orgánov k takýmto informáciám na účely ove
renia presnosti takto zverejnených informácií.“

L 337/67
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Časť B sa mení a dopĺňa takto:
a)

bod 1 sa nahrádza takto:
„1. Povinnosť poskytovať službu alebo používať typ technológie, pre ktorú boli udelené práva na používanie fre
kvencie, vrátane prípadných požiadaviek na pokrytie a kvalitu.“;

b)

bod 2 sa nahrádza takto:
„2. Efektívne a účinné používanie frekvencií v súlade so smernicou 2002/21/ES (rámcová smernica).“;

c)

dopĺňa sa tento bod:
„9. Povinnosti špecifické pre experimentálne používanie rádiových frekvencií.“

4.

V časti C sa bod 1 nahrádza takto:
„1. Určenie služby, pre ktorú sa má číslo používať, vrátane akýchkoľvek požiadaviek spojených s poskytovaním tejto
služby, a aby sa predišlo pochybnostiam, sadzobné zásady a maximálne ceny, ktoré možno uplatňovať v kon
krétnej číselnej množine na účely zabezpečenia ochrany spotrebiteľov podľa článku 8 ods. 4 písm. b) smernice
2002/21/ES (rámcová smernica).“

18.12.2009
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VYHLÁSENIE KOMISIE O NEUTRALITE INTERNETU
Komisia prikladá veľký význam ochrane otvorenej a neutrálnej povahy internetu a v plnej miere zohľadňuje vôľu spoluzá
konodarcov v súčasnosti zakotviť neutralitu internetu ako politický cieľ a regulačný princíp, ktorý majú podporovať vnút
roštátne regulačné orgány (1), a to spolu so sprísňovaním súvisiacich požiadaviek na transparentnosť (2) a poskytnutím
bezpečnostných právomocí vnútroštátnym regulačným orgánom, aby predišli zhoršeniu poskytovaných služieb a zabránili
vzniku prekážok alebo spomaleniu prenosu dát vo verejných sieťach (3). Komisia bude pozorne sledovať zavádzanie týchto
ustanovení v členských štátoch, pričom osobitnú pozornosť vo svojej výročnej správe o pokroku predkladanej Európskemu
parlamentu a Rade bude venovať spôsobu, akým sa európskym občanom zaručujú tzv. internetové slobody. Medzitým bude
Komisia monitorovať dosahy trhového a technologického vývoja na tzv. internetové slobody, pričom do konca roka 2010
predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, či sú potrebné dodatočné usmernenia, a takisto uplatní svoje platné
právomoci v oblasti právnych predpisov o hospodárskej súťaži, tak aby sa vyriešili všetky eventuálne postupy narúšajúce
hospodársku súťaž.

(1) Článok 8 ods. 4 písm. g) rámcovej smernice.
(2) Článok 20 ods. 1 písm. b) a článok 21 ods. 3 písm. c) a d) smernice o univerzálnej službe.
(3) Článok 22 ods. 3 smernice o univerzálnej službe.
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