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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
z 23. apríla 2013,
ktorým sa definujú praktické opatrenia, jednotné formáty a metodika týkajúce sa analýzy stavu
rádiového frekvenčného spektra stanovenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady
č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra
[oznámené pod číslom C(2013) 2235]
(Text s významom pre EHP)

(2013/195/EÚ)
priority v závislosti od druhu využitia, a to prostredníc
tvom zamerania sa najprv na frekvenčné pásma určené
v článku 6 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ a na frekvenčné
pásma, ktoré súvisia s politikami Únie stanovenými
v článku 8 uvedeného rozhodnutia. Cieľom je pripraviť
analýzu stavu, ktorá by sa priebežne vylepšovala,
a prostredníctvom postupného zlepšovania dostupnosti
údajov a analýzy by mohla pomôcť pri dosahovaní
cieľa efektívneho spravovania frekvenčného pásma vo
všetkých pásmach, ktorých sa týkajú politiky Únie.
Jedným z najnaliehavejších príspevkov tejto analýzy
stavu by malo byť určenie aspoň 1 200 MHz vhodného
frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové
služby, ako je stanovené v článku 3 písm. b) rozhodnutia
č. 243/2012/EÚ, ako aj zvýšiť efektívnosť a flexibilitu,
okrem iného náležitou podporou kolektívneho a spoloč
ného využívania frekvenčného spektra, ako sa vyžaduje
v článku 4 ods. 1 uvedeného rozhodnutia.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje
viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (1),
a najmä na jeho článok 9 ods. 2,
keďže:
(1)

(2)

(3)

Rozhodnutím č. 243/2012/EÚ bola ustanovená analýza
súčasného stavu využívania frekvenčného spektra na
komerčné a verejné účely. Na vykonávanie tejto analýzy
stavu sa prijme vykonávací akt, ktorým sa na jednej
strane stanovia praktické opatrenia a jednotné formáty
na zber údajov o súčasnom využívaní frekvenčného
spektra a ich poskytovanie členskými štátmi Komisii
a na druhej strane metodika analýzy technologických
trendov, budúcich potrieb a dopytu po frekvenčnom
spektre v oblastiach politiky, na ktoré sa vzťahuje
program politiky rádiového frekvenčného spektra,
s cieľom určiť rozvíjajúce sa a potenciálne významné
využívanie frekvenčného spektra vo frekvenčnom
rozsahu od 400 MHz do 6 GHz (ďalej len „príslušné
frekvenčné spektrum“).
Analýza stavu by mala prispieť k určeniu frekvenčných
pásiem, v ktorých by sa efektívnosť súčasného využívania
frekvenčného spektra mohla zlepšiť, najmä frekvenčných
pásiem, ktoré by mohli byť vhodné na prerozdelenie,
a možností spoločného využívania frekvenčného spektra
s cieľom podporiť politiky EÚ stanovené v programe
politiky rádiového frekvenčného spektra, aby sa
zohľadnili technologické trendy a budúce potreby frek
venčného spektra založené okrem iného na dopyte spot
rebiteľov a prevádzkovateľov v rámci oblastí politiky
Únie. S cieľom uľahčiť analýzu rôznych druhov využí
vania frekvenčného spektra súkromnými, t. j. hlavne
komerčnými používateľmi, a verejnými, t. j. vládnymi
používateľmi, je potrebné zlepšiť úroveň podrobnosti,
najmä v prípade dostupných kvantitatívnych údajov
o ponuke alebo využití určitých častí frekvenčného
spektra alebo využití a dopyte po nich, keďže v súčasnosti
dostupné údaje sa v jednotlivých členských štátoch
značne odlišujú v závislosti od toho, či je frekvenčné
spektrum používané na súkromné, komerčné alebo
verejné účely.
Analýza stavu frekvenčného spektra by mala prebiehať
postupne, aby sa znížilo administratívne zaťaženie člen
ských štátov, pričom je však potrebné stanoviť určité

(1) Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7.

(4)

Členské štáty by mali poskytovať údaje čo najkonzistent
nejším spôsobom, a to buď prostredníctvom frekvenč
ného informačného systému Európskeho komunikačného
úradu (EFIS), alebo priamo Komisii, napr. v prípadoch,
keď sa s údajmi zozbieranými od verejných používateľov
a vnútroštátnych orgánov musí zaobchádzať dôverne
alebo s určitým obmedzením. Konkrétne jednotné
formáty na zber údajov sa môžu značne odlišovať v závi
slosti od druhu využívania a príslušného frekvenčného
pásma a údaje v niektorých prípadoch nemusia byť
dostupné v konkrétnom jednotnom formáte. Aby sa
však zabezpečilo, že dostupné údaje na analýzu sú
Komisii poskytované efektívnym spôsobom, členské
štáty by mali zhromažďovať údaje v strojovo čitateľnom
formáte, s cieľom umožniť rovnaký formát výmeny elek
tronických údajov s Komisiou a EFIS.

(5)

Popri poskytovaní dostupných relevantných údajov, by sa
členské štáty spolu s Komisiou mali zapojiť do procesu
spolupráce s cieľom zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť
údajov tak, aby sa dosiahla efektívnosť analýzy stavu
vhodná pre konkrétne príslušné pásmo a aby sa našiel
porovnateľný formát údajov bez zvýšenia administratív
neho zaťaženia.

(6)

Doplnkové údaje by sa mohli získať aj z verejných
konzultácií a štúdií. Okrem toho by analýza stavu
mohla využiť údaje poskytnuté dobrovoľne členskými
štátmi a súkromnými subjektmi, ktoré neustále monito
rujú frekvenčné spektrum, aby ho mohli na miestnej
úrovni spravovať, vykonávať krížovú kontrolu platnosti
licenčných
údajov,
určiť
intenzitu
využívania
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v určitých druhoch systémov povolení, ako sú napr.
pásma oslobodené od licencie, a zhodnotiť úroveň využí
vania frekvenčného spektra v celej Únii, najmä v prípade
pásiem, po ktorých je vysoký dopyt.
S cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a záväzky
členských štátov by mala metodika zvolená pre analýzu
stavu v čo najväčšej miere zohľadniť údaje poskytované
členskými
štátmi
podľa
rozhodnutia
Komisie
2007/344/ES zo 16. mája 2007 o harmonizovanej
dostupnosti informácií týkajúcich sa využívania frekvenč
ného spektra v Spoločenstve (1). Do analýzy stavu by sa
mohli doplniť aj ďalšie informácie zhromaždené dobro
voľne, napr. prostredníctvom štúdií vrátane štúdií Európ
skej konferencie poštových a telekomunikačných admini
stratív.

(7)

(8)

Určenie frekvenčným pásiem, ktoré by sa mohli využívať
efektívnejšie a ktoré by boli vhodné na prerozdelenie
alebo spoločné využívanie frekvenčného spektra, si vyža
duje podrobnú znalosť skutočného využívania frekvenč
ného spektra, pokiaľ možno doloženú kvantitatívnymi
údajmi. Takéto určenie by pomohlo nájsť riešenia, ktoré
by zohľadňovali technologické trendy, budúce potreby
a dopyt po frekvenčnom spektre, ktoré by sa určili na
základe analýzy, ktorá sa má vykonať.

(9)

Proces týkajúci sa analýzy stavu by mal viesť k priebež
nému zlepšovaniu efektívneho využívania frekvenčného
spektra s cieľom uspokojiť neustále rozvíjajúci sa dopyt
v súvislosti s politikami Únie a zohľadniť technologický
vývoj. Na tomto základe a s cieľom dosiahnuť ciele
stanovené v článku 9 ods. 1 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ
by Komisia podávala správy Európskemu parlamentu
a Rade. Podávala by ich pravidelne, v závislosti od času
potrebného na vykonanie analýzy stavu, ako aj tempa
vývoja vo využívaní frekvenčného spektra.

(10)

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

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

I keď má transparentnosť využívania frekvenčného
spektra pre analýzu stavu zásadný význam, podľa práv
nych predpisov EÚ podlieha ochrane osobných údajov
a súkromia, obchodnému tajomstvu a štátnym tajom
stvám. Medzi tieto ustanovenia patrí článok 346 ods. 1
písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorým sa
členským štátom umožňuje neposkytnúť informácie,
ktorých sprístupnenie je v rozpore so základnými záuj
mami ich bezpečnosti; článok 8 rozhodnutia 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) (2); nariadenie Európ
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája
2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie (3), ako aj príloha k rokova
ciemu poriadku Komisie, ktorou sa upravuje zaobchá
dzanie s utajovanými skutočnosťami EÚ vrátane infor
mácií pochádzajúcich z EÚ alebo získaných od členských
štátov, tretích štátov alebo medzinárodných organizá
cií (4).
v.
v.
v.
v.

EÚ L 129, 17.5.2007, s. 67.
ES L 108, 24.4.2002, s. 1.
ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
ES L 317, 3.12.2001, s. 1.
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(11)

V súlade s článkom 15 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ
efektívnosť analýzy stavu by sa z času na čas mala
preskúmať, aby sa zabezpečilo, že ciele uvedené
v tomto rozhodnutí sú vykonávané efektívne, a zistilo,
či je potrebné ich upraviť. Členské štáty by mali posky
tovať Komisii relevantné informácie.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí v čo najväčšej
miere zohľadňujú názory skupiny pre politiku rádiového
frekvenčného spektra a sú v súlade so stanoviskom
Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Cieľ
Týmto rozhodnutím sa stanovujú praktické opatrenia a jednotné
formáty na zber údajov o súčasnom využívaní frekvenčného
spektra medzi 400 MHz a 6 GHz (ďalej len „príslušné frek
venčné spektrum“) a ich poskytovanie členskými štátmi Komisii
a metodika analýzy technologických trendov, budúcich potrieb
a dopytu po frekvenčnom spektre v oblastiach politiky Únie
podľa článku 9 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zria
ďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného
spektra.
Článok 2
Zber a poskytovanie údajov
S cieľom splniť ciele článku 9 ods. 1 rozhodnutia
č. 243/2012/EÚ členské štáty v súlade s nasledujúcimi opatre
niami zhromažďujú a v rámci elektronickej výmeny údajov
s Komisiou poskytujú údaje, ktoré majú k dispozícii, o právach
na používanie a o skutočnom využívaní príslušného spektra.
(1) S cieľom minimalizovať administratívnu záťaž členské štáty
zabezpečujú, aby Európsky komunikačný úrad poskytol
Komisii príslušné informácie, ktoré už boli zozbierané
podľa rozhodnutia 2007/344/ES.
(2) Okrem údajov uvedených v odseku 1 členské štáty posky
tujú Komisii údaje, pokiaľ sú dostupné na vnútroštátnej
úrovni, v strojovo čitateľnom formáte zvolenom na vnútro
štátnej úrovni, vrátane údajov o verejnom využívaní frek
venčného spektra, ktoré Komisia potrebuje na to, aby mohla
vykonávať svoje úlohy podľa tohto rozhodnutia a rozhod
nutia č. 243/2012/EÚ.
(3) Členské štáty spolupracujú s Komisiou na zvýšení množstva
dostupných údajov o využívaní frekvenčného spektra, ktoré
sú dostupné na účely poskytovania podľa článku 2, najmä
tak, že v porovnateľnom formáte v rámci členských štátov
poskytnú, pokiaľ to vzhľadom na vnútroštátne okolnosti
nepovažujú za nemožné, kvantitatívne údaje ako napr.
počet vysielačov, čas trvania používania a súradnice alebo
informácie o umiestnení, ktoré ukazujú geografický rozsah
využívania frekvenčného spektra, ako aj použité technológie
a podmienky spoločného využívania. S cieľom obmedziť
administratívnu záťaž a s prihliadnutím na stanovisko
skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra sa
údaje o frekvenčných pásmach, ktoré sú dôležité na plnenie
cieľov stanovených v rozhodnutí č. 243/2012/EÚ, zbierajú
a poskytujú v súlade s týmto článkom ako prvé. Údaje
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o všetkých frekvenčných pásmach v príslušnom frek
venčnom spektre zbierajú a poskytujú členské štáty
v rámci prístupu založeného na postupných krokoch do
31. decembra 2015.

25.4.2013

malizovať účinnosť využívania frekvenčného spektra, pričom
zohľadní nevýhody (vrátane nákladov pre používateľov,
výrobcov a finančný rozpočet Únie na jednej strane a prísluš
ných členských štátov na druhej strane) a výhody vrátane
analýzy celkových účinkov týchto možností.

Článok 3
Určenie budúceho dopytu po frekvenčnom spektre

Článok 5

1.
S cieľom pomôcť pri určovaní budúceho dopytu po frek
venčnom spektre, ako aj konkrétnych pásiem frekvenčného
spektra, ktoré by mohli čo najlepšie uspokojovať budúce
potreby a dopyt, pričom sa v čo najväčšej miere zohľadňuje
stanovisko skupiny pre politiku rádiového frekvenčného
spektra, Komisia analyzuje všetky údaje zozbierané podľa
článku 2 alebo inými prostriedkami, ako sú napr. verejné
konzultácie a štúdie, a zohľadní:

Dôvernosť a utajované skutočnosti
Členské štáty a Komisia zabezpečujú ochranu informácií, ktoré
členský štát, medzinárodná inštitúcia, Komisia alebo akákoľvek
tretia strana považujú za dôverné alebo utajované, v súlade
s vnútroštátnymi právnymi predpismi a predpismi EÚ,
a najmä pokiaľ ide o
— dôverné obchodné informácie,

— technickú efektívnosť súčasného používania,
— informácie týkajúce sa ochrany súkromia a
— hospodársku efektívnosť súčasného využívania porovnaním
možností a alternatív, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé
frekvenčné pásma, aby vyhoveli budúcim potrebám,
— sociálno-ekonomický vplyv na súčasných používateľov
príslušných frekvenčných pásiem a susedných pásiem.
2.
Analýza uvedená v odseku 1 sa zameriava na určenie
technologických trendov, budúcich potrieb a dopytu po frek
venčnom spektre v oblasti politík Únie v súvislosti s aplikáciami
zoskupenými podľa podobných technických vlastností a funkč
nosti v časti I prílohy a na určenie významných rozvíjajúcich sa
a potenciálnych spôsobov využívania frekvenčného spektra.
Táto analýza podľa potreby a možnosti obsahuje minimálne
informácie uvedené v časti II prílohy. Komisia zabezpečí trans
parentnosť organizovaním seminárov alebo verejných konzultá
cii.

— informácie týkajúce sa verejnej bezpečnosti a obrany.
To sa nedotýka práva príslušných orgánov uverejniť informácie,
v prípadoch, keď im to umožňujú vnútroštátne právne predpisy
a ak je to nevyhnutné na účely plnenia ich povinností. Takéto
zverejnenie musí byť primerané a musí brať ohľad na legitímne
záujmy strany zainteresovanej v ochrane akýchkoľvek infor
mácii podľa predchádzajúceho textu.
Článok 6
Preskúmanie
S cieľom pomôcť Komisii pri podávaní správ o fungovaní
analýzy stavu rádiového frekvenčného spektra členské štáty
poskytujú Komisii informácie o uplatňovaní a efektívnosti
tohto rozhodnutia.

Článok 4
Podávanie správ Európskemu parlamentu a Rade

Článok 7

1.
Komisia v pravidelných správach podávaných podľa
článku 9 ods. 4 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ uvádza výsledky
analýzy vykonanej podľa tohto rozhodnutia a informácie
uvedené v časti II prílohy.

Adresáti

2.
S cieľom splniť ciele stanovené v článku 9 ods. 1 rozhod
nutia č. 243/2012/EÚ a s prihliadnutím na analýzu technolo
gických trendov, budúcich potrieb a dopytu po frekvenčnom
spektre spolu s analýzou údajov zozbieraných poľa článku 2
tohto rozhodnutia môže Komisia v týchto správach uviesť
konkrétne možnosti, ako vyhovieť určeným potrebám a maxi

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. apríla 2013
Za Komisiu
Neelie KROES

podpredsedníčka
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PRÍLOHA
ČASŤ I
Zoskupenia aplikácií
Pre analýzu trendov, potrieb a dopytu, ktorú realizuje Komisia, sú dôležité nasledujúce zoskupenia aplikácií, ktoré
neobmedzujú názvy aplikácií používané členskými štátmi pri poskytovaní údajov. Tieto zoskupenia majú byť východi
skom pre štruktúrované posúdenie využívania frekvenčného spektra s podobnými technickými vlastnosťami a funkčnosťou
a môžu byť prípadne ďalej rozvinuté na účely posúdenia technologických trendov, budúcich potrieb a dopytu po
frekvenčnom spektre.
1. Letecké, plavebné a civilné rádiolokačné a navigačné systémy
2. Vysielanie (terestriálne)
3. Bunkové/širokopásmové bezdrôtové prístupové systémy (BWA)
4. Obranné systémy
5. Pevné spojenia
6. Inteligentné dopravné systémy (ITS)
7. Meteorológia
8. PMR/PAMR
9. PMSE
10. PPDR
11. Rádioastronómia
12. Družicové systémy
13. Zariadenia s krátkym dosahom (SRD)
14. WLAN/RLAN
ČASŤ II
Obsah správy, ktorú má podľa článku 4 predkladať Komisia
Pokiaľ je to možné, v závislosti od úrovne zozbieraných údajov, správa, ktorú má Komisia predložiť podľa článku 9 ods.
4 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ, zahrnie aspoň tieto informácie:
1. stav technologických trendov na využívanie príslušného frekvenčného spektra v oblastiach politiky Únie, na ktoré sa
vzťahuje program politiky rádiového frekvenčného spektra;
2. budúce potreby a dopyt po frekvenčnom spektre.
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