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Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie 


1.	Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
 
2.	Názov návrhu právneho predpisu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z. 

3.	Problematika návrhu právneho predpisu:

a)	je upravená v práve Európskej únie

-	primárnom

Zmluva o fungovaní Európskej únie 

-	sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

legislatívne akty 

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81/7, 21. 3. 2012);
 
2.	nelegislatívne akty
 
- vykonávacie rozhodnutie Komisie è. 2014/641/EÚ z 1. septembra 2014 o harmonizovaných technických podmienkach využívania rádiového frekvenèného spektra bezdrôtovými zariadeniami na výrobu zvukových programov a osobitných podujatí v Únii (Ú. v. EÚ L 263/29, 3. 9. 2014); 
- vykonávacie rozhodnutie Komisie è. 2014/276/EÚ z 2. mája 2014 o zmene rozhodnutia 2008/411/ES o harmonizácii frekvenèného pásma 3400 MHz – 3800 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpeèujú poskytovanie celoeurópskych služieb elektronickej komunikácie v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 81/7, 21. 3. 2012);
- vykonávacie rozhodnutie Komisie è. 2013/752/EÚ z 11. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenèného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom a ktorým sa zrušuje rozhodnutie è. 2005/928/ES (Ú. v. EÚ L 334/17, 13. 12. 2013);
- vykonávacie rozhodnutie Komisie è. 2013/654/EÚ z 12. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie è. 2008/294/ES tak, aby obsahovalo dodatoèné prístupové technológie a frekvenèné pásma pre služby mobilnej komunikácie v lietadlách (služby MCA) (Ú. v. EÚ L 303/48, 14. 11. 2013);
- vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/195/EÚ 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 (Ú. v. EÚ L 113/18, 25. 4. 2013);
- vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2012/688/EÚ z 5. novembra 2012 o harmonizácii frekvenčných pásiem 1 920 – 1 980 MHz a 2 110 – 2 170 MHz pre pozemské systémy schopné zabezpečiť poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Únii (Ú. v. EÚ L 307/84, 7. 11. 2012); 
- vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/829/EÚ z 8. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom (Ú. v. EÚ L 329/10, 13. 12. 2011);
- vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/485/EÚ z 29. júla 2011 o zmene a doplnení rozhodnutia 2005/50/ES o zosúladení rádiového frekvenčného spektra v pásme 24 GHz na časovo obmedzené využitie pre automobilové radarové zariadenie krátkeho dosahu na území Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 198/71, 30. 7. 2011);
- vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/251/EÚ z 18. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2009/766/ES o harmonizácií frekvenčných pásiem 900 MHz a 1 800 MHz využívaných v rámci pozemných systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie celoeurópskych služieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 106/9, 27. 4. 2011);
- rozhodnutie Komisie č. 2010/368/EÚ z 30. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom (Ú. v. EÚ L 166/33, 1. 7. 2010);
- rozhodnutie Komisie č. 2010/267/EÚ zo 6. mája 2010 o harmonizovaných technických podmienkach využívania frekvenčného pásma 790 – 862 MHz v rámci pozemských systémov schopných zabezpečiť poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 117/95, 11. 5. 2010);
- rozhodnutie Komisie č. 2010/166/EÚ z 19. marca 2010 o harmonizovaných podmienkach využívania rádiového frekvenčného spektra na poskytovanie služieb mobilnej komunikácie na palubách plavidiel (služby MCV) v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 72/38, 20. 3. 2010);
- rozhodnutie Komisie č. 2009/978/EÚ zo 16. decembra 2009, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie č. 2002/622/ES, ktorým sa ustanovuje skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 336/50, 18. 12. 2009).

-	sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopåòa Zmluva o Európskom spoloèenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoloènom regulaènom rámci elektronických komunikaèných sietí a služieb (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009);
- rozhodnutie Komisie è. 2009/766/ES zo 16. októbra 2009 o harmonizácií frekvenèných pásiem 900 MHz a 1 800 MHz využívaných v rámci pozemných systémov, ktoré zabezpeèujú poskytovanie celoeurópskych služieb elektronickej komunikácie v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 274/32, 20. 10. 2009);
- smernica Európskeho parlamentu a Rady è. 2009/114/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitoètových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 274/25, 20. 10. 2009);
- rozhodnutie Komisie è. 2009/381/ES z 13. mája 2009, ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie è. 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenèného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom (Ú. v. EÚ L 119/32, 15. 5. 2009);
- rozhodnutie Komisie è. 2009/343/ES z 21. apríla 2009, ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie è.2007/131/ES o povolení využívania frekvenèného spektra pre rádiové zariadenia používajúce ultraširokopásmové technológie spôsobom harmonizovaným v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 105/9, 25. 4. 2009);
- rozhodnutie Komisie è. 2008/673/ES z 13. augusta 2008, ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie è. 2005/928/ES o harmonizácii frekvenèného pásma 169,4 –169,8125 MHz v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 220/29, 15. 8. 2008);
- rozhodnutie Komisie è. 2008/671/EC z 5.augusta 2008 o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenèného spektra v pásme 5 875 MHz – 5 905 MHz pre aplikácie inteligentných dopravných systémov (ITS) súvisiace s bezpeènos�ou (Ú. v. EÚ L 220/24, 15. 8. 2008);
- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady è.626/2008/ES z 30. júna 2008 o výbere a povolení systémov zabezpeèujúcich mobilné satelitné služby (MSS) (Ú. v. EÚ L 172/15, 2. 7. 2008);
- rozhodnutie Komisie è. 2008/477/ES z 13. júna 2008 o harmonizácii frekvenèného pásma 2 500 – 2 690 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktorými sa zabezpeèuje poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 163/37, 24. 6. 2008);
- rozhodnutie Komisie è. 2008/411/ES z 21. mája 2008 o harmonizácii frekvenèného pásma 3 400 MHz – 3 800 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpeèujú poskytovanie celoeurópskych služieb elektronickej komunikácie v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 144/77, 4. 6. 2008);
- rozhodnutie Komisie è. 2008/294/ES zo 7. apríla 2008 o harmonizovaných podmienkach využívania frekvenèného spektra na prevádzkovanie služieb mobilnej komunikácie na palubách lietadiel (služby MCA) v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 98/19, 10. 4. 2008);
- rozhodnutie Komisie è. 2007/344/ES zo 16. mája 2007 o harmonizovanej dostupnosti informácií týkajúcich sa využívania frekvenèného spektra v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 129/67, 17. 5. 2007);
- rozhodnutie Komisie è. 2007/131/ES z 21.februára 2007 o povolení využívania frekvenèného spektra pre rádiové zariadenia používajúce ultraširokopásmové technológie spôsobom harmonizovaným v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 55/33, 23. 2. 2007);
- rozhodnutie Komisie è. 2007/98/ES zo 14.februára 2007 o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenèného spektra v pásme 2 GHz na implementáciu systémov zabezpeèujúcich mobilné satelitné služby (Ú. v. EÚ L 43/32, 15. 2. 2007);
- rozhodnutie Komisie è. 2007/90/EC z 12.februára 2007, ktorým sa mení a dopåòa rozhodnutie Komisie è. 2005/513/ES o harmonizovanom používaní rádiového frekvenèného spektra v pásme 5 GHz na implementáciu bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových miestnych poèítaèových sietí LAN (WAS/RLAN) (Ú. v. EÚ L 41/10, 13. 2. 2007);
- rozhodnutie Komisie è. 2006/804/ES z 23. novembra 2006 o harmonizácii rádiového frekvenèného spektra pre zariadenia rádiofrekvenènej identifikácie (RFID) prevádzkované v ultravysokofrekvenènom pásme (UHF) (Ú. v. EÚ L 329/64, 25. 11. 2006);
- rozhodnutie Komisie è. 2006/771/ES z 9.novembra 2006 o harmonizácii rádiového frekvenèného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom (Ú. v. EÚ L 312/66, 11. 11. 2006);;
- rozhodnutie Komisie è. 2005/513/ES z 11. júla 2005 o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenèného spektra v pásme 5 GHz na zavedenie bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových miestnych poèítaèových sietí LAN (WAS/RLAN) (Ú. v. EÚ L 187/22, 19. 7. 2005);
- rozhodnutie Komisie è. 2005/50/ES zo 17.januára 2005 o zosúladení rádiového frekvenèného spektra v pásme 24 GHz na èasovo obmedzené využitie pre automobilové radarové zariadenie krátkeho dosahu na území Spoloèenstva (Ú. v. EÚ L 21/15, 25. 1. 2005);
- rozhodnutie Komisie è. 2004/545/ES z 8. júla 2004 týkajúce sa zosúladenia využitia rádiového frekvenèného spektra v pásme 79 GHz pre automobilové radarové zariadenie krátkeho dosahu v spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 241/66, 13. 7. 2004);
- rozhodnutie Komisie è. 2002/622/ES z 26. júla 2002 o založení skupiny pre politiku rádiového frekvenèného spektra (Ú. v. ES L 198/49, 27. 7. 2002);
- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7.marca 2002 o regulaènom rámci pre politiku rádiového frekvenèného spektra v Európskom spoloèenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenènom spektre) (Ú. v. ES L 108, 24. 4. 2002);
- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady è. 128/1999/ES zo 14. decembra 1998 o koordinovanom zavádzaní systému bezdrôtových komunikácií 3. generácie v Spoločenstve) (Ú. v. ES L 17, 22. 1. 1999). 

b)	nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.


4.	Záväzky Slovenskej republiky vo vz�ahu k Európskej únii: 

a)	lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

- vykonávacie rozhodnutie Komisie è. 2014/276/EÚ z 2. mája 2014 o zmene rozhodnutia 2008/411/ES o harmonizácii frekvenèného pásma 3400 MHz – 3800 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpeèujú poskytovanie celoeurópskych služieb elektronickej komunikácie v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 139/18, 14. 5. 2014)  – 30. jún 2015;
- smernica Európskeho parlamentu a Rady è. 2009/114/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitoètových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 274/25, 20. 10. 2009) - 9. máj 2010;
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoloènom regulaènom rámci elektronických komunikaèných sietí a služieb (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009) - 25. máj 2011;
	rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady è. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaïuje viacroèný program politiky rádiového frekvenèného spektra (Ú. v. EÚ L 81/7, 21. 3. 2012) – èl. 6 ods. 2 - 31. december 2012, èl. 6 ods. 4 – 1. január 2013;
	vykonávacie rozhodnutie Komisie è. 2012/688/EÚ z 5. novembra 2012 o harmonizácii frekvenèných pásiem 1 920 – 1 980 MHz a 2 110 – 2 170 MHz pre pozemské systémy schopné zabezpeèi� poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Únii (Ú. v. EÚ L 307/84, 7. 11. 2012) – 30. jún 2014.
 

b)	lehota urèená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády pod¾a urèenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
	
	November 2014 v zmysle uznesenia vlády SR è. 696 zo 4. decembra 2013 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014. 

c)	informácia o konaní zaèatom proti Slovenskej republike o porušení pod¾a èl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

nie je 

d)	informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 

5.	Stupeò zluèite¾nosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeò zluèite¾nosti - úplný 

6.	Gestor a spolupracujúce rezorty: 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Slovenská informaèná služba
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


