EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO pre komunikačné siete, obsah a technológie

V Bruseli 12. marca 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že ak sa v ratifikovanej dohode
o vystúpení1 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 00.00 h
(SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne
právne predpisy Únie2. Spojené kráľovstvo sa potom stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj
súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah prípadnej dohody o vystúpení,
sa zainteresovaným stranám pripomínajú právne následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa
Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v prípadnej
dohode o vystúpení, sa od dátumu vystúpenia na Spojené kráľovstvo už nebudú
vzťahovať právne predpisy EÚ v oblasti elektronických komunikácií. Tento regulačný
rámec zahŕňa4 ustanovenia rámcovej smernice5, súvisiace osobitné smernice6,
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So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
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Navyše v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže Európska rada po dohode so
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.
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Upozorňujeme, že tento zoznam je len orientačný a zahŕňa najmä ustanovenia, ktoré sú predmetom
tohto oznámenia. Je vypracovaný len na informačné účely, a nie je preto vyčerpávajúci ani záväzný.
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom
rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s.
33).
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické
komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení), (Ú. v. ES L 108, 24.2.2002, s. 21),
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení
elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (smernica o prístupe) (Ú. v. ES L 108,
24.2.2002, s. 7), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej
službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica
univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.2.2002, s. 51), a smernica Európskeho parlamentu a Rady
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rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre7, nariadenie o BEREC8, nariadenie o
roamingu9, nariadenie o jednotnom telekomunikačnom trhu10, ako aj viacero odporúčaní
Komisie o súvisiacich otázkach týkajúcich sa identifikácie trhov podliehajúcich
regulačným zásahom11 a navrhovanú metodológiu na stanovovanie prepojovacích
poplatkov v prípade hlasových volaní12.
To bude mať v rôznych oblastiach elektronických komunikácií najmä tieto dôsledky:
1.

VŠEOBECNÉ POVOLENIE

Poskytovatelia, ktorí sú usadení v aspoň jednom členskom štáte EÚ, majú právo
poskytovať elektronické komunikačné siete a služby vo všetkých ostatných členských
štátoch bez toho, aby v nich museli mať sídlo. Môžu začať poskytovať siete a služby bez
akéhokoľvek formálneho procesu povoľovania a podliehajú len „všeobecnému
povoleniu“ v každom členskom štáte, v ktorom poskytujú siete alebo služby (článok 3
smernice o povolení). Všeobecné povolenie zahŕňa práva a povinnosti týkajúce sa
poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb a členské štáty môžu
požadovať len jednoduché oznámenie bez povinnosti pozastavenia poskytovania (článok
4 smernice o povolení).
Od dátumu vystúpenia už poskytovatelia elektronických komunikačných sietí a/alebo
služieb so sídlom v Spojenom kráľovstve nebudú môcť využívať výhody režimu
všeobecného povolenia v členských štátoch EÚ-27. Členské štáty EÚ-27 môžu teda
poskytovateľom so sídlom v Spojenom kráľovstve uložiť dodatočné požiadavky na
udelenie povolenia. Okrem toho poskytovatelia so sídlom v Spojenom kráľovstve už
nebudú mať právo požadovať, aby poskytovatelia, ktorým bolo udelené povolenie v
členských štátoch EÚ-27 a ktorí nie sú „hlavnými poskytovateľmi“ (v zmysle
referenčného dokumentu GATS o telekomunikačných službách), rokovali o prístupe a
prepojení. Ďalej nebudú mať právo požadovať postup riešenia sporov v rámci EÚ ani byť
2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore
elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201,
31.7.2002, s. 37).
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre
politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom
frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1).
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa
zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad (Ú. v. EÚ
L 337, 18.12.2009, s. 1).
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných
mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10).
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa
ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1).
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Odporúčanie Komisie 2014/710/EÚ z 9. októbra 2014 o relevantných trhoch výrobkov a služieb
v sektore elektronických komunikácií podliehajúcich regulácii ex ante v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické
komunikačné siete a služby (odporúčanie o relevantných trhoch) (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 79).
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Odporúčanie Komisie 2009/396/ES zo 7. mája 2009 o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími
poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v EÚ (odporúčanie o prepojovacích
poplatkoch) (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 67).
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jeho účastníkom, a to ani v prípade sporov v rámci jedného členského štátu, ani v prípade
cezhraničných sporov týkajúcich sa prístupu.
PREPOJOVACIE POPLATKY V PEVNÝCH A MOBILNÝCH TELEFÓNNYCH SIEŤACH

2.

Od dátumu vystúpenia sa regulačný rámec EÚ, ktorého výsledkom sú nízke
veľkoobchodné prepojovacie poplatky v prípade hlasových volaní13, už nebude
vzťahovať na poskytovateľov služieb z EÚ, pokiaľ ide o volania medzi EÚ a Spojeným
kráľovstvom. To môže viesť k zvýšeniu veľkoobchodných prepojovacích poplatkov za
volania z EÚ do Spojeného kráľovstva a v konečnom dôsledku k zvýšeniu
maloobchodných cien takýchto volaní.
3.

ROAMING

Od dátumu vystúpenia sa Spojené kráľovstvo na účely právnych predpisov EÚ
týkajúcich sa roamingu [nariadenie (EÚ) č. 531/2012] stane treťou krajinou.
Poskytovatelia roamingových služieb pre roamingových zákazníkov (ďalej len
„poskytovatelia roamingu“) pôsobiaci v EÚ:




pri žiadaní o veľkoobchodný prístup k roamingu už nebudú môcť využívať
výhody vyplývajúce z povinnosti prevádzkovateľov mobilných sietí pôsobiacich
v Spojenom kráľovstve vyhovieť všetkým primeraným žiadostiam o poskytnutie
veľkoobchodného prístupu k roamingu [článok 3 nariadenia (EÚ) č. 531/2012],
už nebudú môcť využívať pravidlá EÚ týkajúce sa maximálnych
veľkoobchodných roamingových poplatkov, ktoré si prevádzkovatelia navštívenej
siete, ktorí pôsobia v Spojenom kráľovstve, môžu účtovať za poskytovanie
veľkoobchodných roamingových služieb v rámci EÚ [články 7, 9 a 12 nariadenia
(EÚ) č. 531/2012].

Roamingoví zákazníci poskytovateľov roamingu pôsobiacich v EÚ:
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už nebudú môcť využívať výhody vyplývajúce z maloobchodnej povinnosti
daného poskytovateľa roamingu neúčtovať žiadny príplatok k domácej
maloobchodnej cene za používanie roamingových služieb (odchádzajúce alebo
prichádzajúce volania, odoslané SMS správy a dátové služby) v Spojenom
kráľovstve, a to pod podmienkou primeraného využívania [článok 6a nariadenia
(EÚ) č. 531/2012], ale
budú môcť pri cestovaní do Spojeného kráľovstva naďalej využívať výhody
vyplývajúce z povinností týkajúcich sa transparentnosti podľa článku 14
nariadenia (EÚ) č. 531/2012 (hlasové volania a SMS) a článku 15 nariadenia
(EÚ) č. 531/2012 (dátové služby).

Veľkoobchodné prepojovacie poplatky sú poplatky, ktoré si prevádzkovatelia navzájom platia za
prenos volaní svojim zákazníkom. Veľkoobchodnými prepojovacími poplatkami sa zaoberá
odporúčanie Komisie z roku 2009, v ktorom sa odporúča metodika oceňovania nákladov na
stanovovanie regulovaných prepojovacích poplatkov (odporúčanie Komisie 2009/396/ES zo 7. mája
2009 o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych
sieťach v EÚ, Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 67). Napriek nezáväznej povahe odporúčania Komisie z
roku 2009 ho väčšina členských štátov dodržiava a Súdny dvor potvrdil, že príslušný vnútroštátny
orgán sa môže odchýliť od odporúčaného prístupu iba vtedy, ak sa príslušnému vnútroštátnemu orgánu
pri posudzovaní danej situácie javí, že odporúčaný prístup nie je vhodný vzhľadom na konkrétne
vnútroštátne okolnosti, a musí svoje stanovisko riadne odôvodniť. Pozri rozsudok vo veci C-28/15,
bod 38.
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Poskytovatelia roamingu pôsobiaci v Spojenom kráľovstve:




pri žiadaní o veľkoobchodný prístup k roamingu už nebudú môcť využívať
výhody vyplývajúce z povinnosti prevádzkovateľov mobilných sietí pôsobiacich
v EÚ vyhovieť všetkým primeraným žiadostiam o poskytnutie veľkoobchodného
prístupu k roamingu [článok 3 nariadenia (EÚ) č. 531/2012],
už nebudú môcť využívať pravidlá EÚ týkajúce sa maximálnych
veľkoobchodných roamingových poplatkov, ktoré si prevádzkovatelia navštívenej
siete, ktorí pôsobia v EÚ, môžu účtovať za poskytovanie veľkoobchodných
roamingových služieb v rámci EÚ [články 7, 9 a 12 nariadenia (EÚ) č. 531/2012].

Roamingoví zákazníci poskytovateľov roamingu pôsobiacich v Spojenom kráľovstve:




už nebudú môcť využívať výhody pravidiel EÚ o maloobchodnej povinnosti, na
základe ktorej ich poskytovateľ roamingu za používanie roamingových služieb
(odchádzajúce alebo prichádzajúce volania, odoslané SMS správy a dátové
služby) v EÚ nesmie k domácej maloobchodnej cene účtovať žiaden príplatok, a
to pod podmienkou primeraného využívania [článok 6a nariadenia (EÚ) č.
531/2012], a
už nebudú môcť pri cestovaní do EÚ využívať výhody pravidiel EÚ v oblasti
povinností týkajúcich sa transparentnosti podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č.
531/2012 (hlasové volania a SMS) a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 531/2012
(dátové služby).

Všeobecné informácie o návrhu smernice, ktorou sa stanovuje európsky kódex
elektronickej komunikácie, predloženom Komisiou, sú dostupné na webových stránkach
Komisie venovaných jednotnému digitálnemu trhu (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communicationscode) a roamingu (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming).

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie
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