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Revízia regulačného rámca


Smernica EP a Rady 2009/140/ES, 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



Smernica EP a Rady 2009/136/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa
elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca
sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore
elektronických komunikácií a nariadenie 2006/2004 o spolupráci medzi
národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na
ochranu spotrebiteľa



Nariadenie EP a Rady č. 1211/2009, ktorým sa zriaďuje Orgán Európskych
regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad

Regulácia trhu I


definície – ruší sa definícia „pridružené zariadenia“ a
nahrádza definíciami „pridružené prostriedky“ a
„pridružené služby“



posilnenie nezávislosti národných regulačných orgánov –
podmienky odvolania vedúceho NRA a zverejnenie
rozhodnutia, samostatné ročné rozpočty a ich
zverejňovanie, ale NRA majú v čo najväčšej miere
zohľadňovať stanoviská BEREC



posilnenie právomoci EK pri uplatňovaní nápravných
opatrení

Uloženie nápravných
opatrení podľa čl. 7
rámcovej smernice
- určenie relevantného trhu,
ktorý sa odlišuje od trhov
určených v odporúčaní

- rozhodnutie, či daný podnik
označiť alebo neoznačiť
ako podnik, ktorý má
samostatne alebo spoločne
s iným podnikom významný
vplyv na trhu

Postup jednotného
uplatňovania
nápravných opatrení
podľa čl. 7a
rámcovej smernice

- cieľom zamýšľaného
opatrenia je uloženie,
zmena a doplnenie alebo
zrušenie povinnosti

Regulácia trhu II


funkčné oddelenie – existujú vážne a pretrvávajúce problémy s hospodárskou súťažou resp. príslušné
trhy zlyhávajú - TÚ SR môže uložiť výnimočné opatrenie



návrh (odôvodnené hodnotenie , analýza vplyvu na podnik, analýza dôvodov) musí byť predložený
EK, ktorá o tom rozhodne



dobrovoľné oddelenie – rozhodnutie SMP podniku o prevode aktív tvoriace miestnu prístupovú sieť
na samostatný právny subjekt alebo vytvorenie samostatného obchodného subjektu pre oblasť
prístupových produktov



TÚ SR posúdi zamýšľanú transakciu, na základe ktorého uloží, zachová, zmení alebo zruší
povinnosti



na podnik, ktorému bolo uložené funkčné oddelenie alebo na samostatný právny/obchodný subjekt,
sa môže vzťahovať ktorákoľvek z povinností (čl. 9 až 13) - povinnosť transparentnosti,
nediskriminácie, oddelenia účtovníctva, prístupu, kontroly cien a účtovania nákladov



referenčná ponuka na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu – skrúcaný pár a/alebo optické
vlákno a/alebo ekvivalent

Správa frekvencií







uľahčenie používania rádiových frekvencií na základe všeobecných povolení
individuálne povolenia – potrebné zabezpečiť:
- ochranu pred škodlivým rušením,
- technickú kvalitu služby,
- efektívne využívanie frekvenčného spektra,
- plnenie cieľov všeobecného záujmu
preskúmavanie obmedzení existujúcich práv – držitelia práv môžu do
25.5.2016 požiadať o nové posúdenie obmedzení ich práv, pokiaľ im boli
udelené pred 25.5.20011 a zostanú platné najmenej 5 rokov
právo podnikov na prevod alebo prenájom individuálnych povolení na
používanie frekvencií v stanovených pásmach v súlade s vnútroštátnymi
postupmi, toto ustanovenie sa nemusí uplatňovať, keď podnik získal
individuálne povolenie bezplatne

Práva užívateľov I




opatrenia na využívanie služieb elektronických komunikácií a prístupu k nim
pre užívateľov so zdravotným postihnutím – zabezpečenie rovnakého prístupu
transparentnosť a uverejňovanie informácií - povinnosť všetkých podnikov
poskytovať informácie o:
- platných tarifách
- každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciu o
polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatili,
- akýchkoľvek zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a
aplikáciám
- práve účastníkov určiť, či uvedú alebo neuvedú svoje osobné údaje v
telefónnom zozname
- akýchkoľvek postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a
riadenie prevádzky
- podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú určené účastníkom so
zdravotným postihnutím

Práva užívateľov II


právo TÚ SR na stanovenie požiadaviek na minimálnu kvalitu služby pre všetky
podniky poskytujúce verejné komunikačné siete



spresnenie povinností súvisiacich so službami tiesňových volaní (112)



harmonizované čísla služieb sociálneho významu (116 xxx), najmä linky pre nezvestné
deti – 116 000



uľahčenie zmeny poskytovateľa – prenos čísel a ich následná aktivácia sa musia
vykonať v čo najkratšom čase, účastníkom musí byť číslo aktivované do jedného
pracovného dňa



povinnosť viazanosti služby nesmie presahovať 24 mesiacov, súčasne musí byť pre
užívateľov možnosť uzavrieť zmluvu na max. 12 mesiacov



podmienky a postupy pri ukončení zmluvy nesmú odrádzať od zmeny poskytovateľa
služby

Bezpečnosť a integrita


podniky musia prijať primerané technické a organizačné
opatrenia na riadenie rizík spojených s bezpečnosťou sietí
a služieb,
- povinnosť podniku informovať TÚ SR o narušení
bezpečnosti alebo strate integrity, ktorý má významný
vplyv na prevádzku siete alebo služieb,
- právo TÚ SR na poskytnutie informácií potrebných na
posúdenie bezpečnosti a integrity podniku,
- právo TÚ SR požiadať podnik na vykonanie
bezpečnostného auditu na náklady podniku

Ochrana osobných údajov v el.
kom. sieťach


nové definície – „lokalizačné dáta“ (poloha koncového zariadenia) a
„porušenie ochrany osobných údajov“ (nezákonné zničenie, strata, zmena,
nedovolené zverejnenie alebo sprístupnenie osobných údajov)



povinná notifikácia v prípade porušenia ochrany osobných údajov (čin s
nepriaznivým dopadom na osobné údaje a súkromie účastníka, napr. krádež
totožnosti alebo podvod, závažné poníženie alebo poškodenie dobrého mena)
– príslušnému národnému orgánu, účastníkovi



v oznámení účastníkovi sa uvedie povaha porušenia ochrany osobných údajov,
kontaktné miesta, opatrenia na zmiernenie potenciálnych nepriaznivých
účinkov porušenia ochrany



oznámenie o porušení ochrany sa nevyžaduje, ak poskytovateľ preukázal, že
vykonal nevyhnutné technologické opatrenia (údaje nečitateľné všetkým
osobám bez oprávneného prístupu)

Časový harmonogram


august 2010 – vnútrorezortné pripomienkové konanie



október/november 2010 – medzirezortné pripomienkové
konanie



december 2010 – predloženie návrhu do Legislatívnej rady
vlády



následne predloženie návrhu na rokovanie vlády SR a NR
SR

Ďakujem za pozornosť!
michaela.janosikova@telecom.gov.sk

