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2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

16.12.2016 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu (Riksdagen) k návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 

a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách 

 (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Švédsky parlament poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia pripojené 

v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

Stanovisko výboru pre dopravu  

2016/17:TU7 

 

Kontrola subsidiarity  

v návrhu Komisie o podpore  

internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách 

 

 

Zhrnutie 
 

Výbor vo svojom stanovisku posudzuje návrh nariadenia, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 

č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách, predložený Európskou komisiou (COM(2016)0589). 

Keďže návrh obsahuje určité nejasnosti, ktoré vyplývajú z toho, že neexistuje posúdenie 

vplyvu z dlhodobého hľadiska, napríklad dôsledkov návrhov na hospodársku súťaž a budúce 

potreby v oblasti financovania, a teda vzbudzuje obavy v súvislosti s odôvodnením Komisie, 

výbor sa domnieva, že návrh nie je v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality. 

Výbor preto navrhuje, aby sa švédsky parlament v súlade s článkom 10 ods. 3 svojho 

rokovacieho poriadku rozhodol predložiť predsedom Európskeho parlamentu, Rady 

a Komisie odôvodnené stanovisko. 

 

 

Posudzovaný návrh  

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 

č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách, predložený Komisiou (COM(2016)0589) 
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Prezentácia spisu 

 

Predmet a prípravný postup 

 

Švédsky parlament mal možnosť predložiť odôvodnené stanovisko k návrhu nariadenia, 

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu 

internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách, predloženému Komisiou 

(COM(2016)0589). Plénum postúpilo návrh Komisie výboru pre dopravu 6. októbra 2016. 

Lehota na predloženie odôvodneného stanoviska uplynie 30. novembra 2016. 

Ministerstvo pre podnikanie, energetiku a spoje predložilo 19. októbra 2016 dôvodovú správu 

(2016/17:FPM15), ktorá obsahuje pozíciu vlády k zlučiteľnosti návrhu so zásadou 

subsidiarity, a poskytlo ďalšie informácie o tejto záležitosti na schôdzi výboru 10. novembra. 

Ministerstvo pre podnikanie, energetiku a spoje predložilo ďalšie oznámenie 11. novembra, 

ktorá obsahuje doplňujúce informácie o aspektoch zásad subsidiarity a proporcionality 

v návrhu. 

 

Súvislosti 

 

Vzhľadom na súčasnú zmenu paradigmy v digitálnej oblasti Komisia v oznámení Stratégia 

pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015) 192) navrhla dôkladné prepracovanie 

právnych predpisov o elektronickej komunikácii počas roka 2016. Výsledkom prepracovania 

bol návrh európskeho kódexu elektronickej komunikácie (COM(2016) 590), v ktorom je 

stanovený nový cieľ všadeprítomného a neobmedzeného pripojenia. V návrhu je stanovené, 

že všetci občania EÚ by mali mať právo na fungujúce (prinajmenšom pevné) internetové 

pripojenie, ktoré je cenovo dostupné. Návrh je doplnený oznámením s názvom Pripojenie pre 

konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti 

(COM(2016) 587), v ktorom Komisia vymedzila tri strategické ciele v oblasti pripojenia, 

ktoré by mali byť splnené najneskôr v roku 2025. Jedným z cieľov je, aby všetky dôležité 

socioekonomické faktory rozvoja, poskytovatelia služieb pre verejnosť a digitálne intenzívne 

podniky mali prístup ku gigabitovému internetovému pripojeniu. Komisia sa v oznámení 

odvoláva na prebiehajúce digitálne zmeny a poukazuje na to, že plnohodnotné hospodárske 

a sociálne prínosy týchto zmien možno dosiahnuť len vtedy, ak Európa dokáže zabezpečiť 

rozsiahle zavedenie a využívanie sietí s veľmi veľkou kapacitou vo vidieckych aj v mestských 

oblastiach. 

Uvedený návrh o podpore internetového pripojenia v miestnych komunitách, ktorý je 

predmetom tohto stanoviska, by sa mal považovať za doplnok k návrhu európskeho kódexu 

elektronickej komunikácie a je jedným z viacerých opatrení, ktorými sa má dosiahnuť už 

uvedený cieľ pripojenia. Cieľom návrhu je zmeniť právny rámec v oblasti telekomunikácií 

v Nástroji na prepájanie Európy (NPE) prostredníctvom zmeny nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 

a nariadenia (EÚ) č. 283/2014 tak, aby sa podporilo internetové pripojenie v miestnych 

komunitách. 

Právny rámec pre telekomunikácie v Nástroji na prepájanie Európy v súčasnosti umožňuje len 

v obmedzenej miere opatrenia na podporu širokopásmových sietí. Finančné prostriedky NPE 

a Európskej investičnej banky predstavujú malý prínos k vytváraniu finančných nástrojov na 

úrovni EÚ. Nariadenie o NPE a nariadenie o usmerneniach však nepokrývajú podporu na 

zriaďovanie miestnych bezdrôtových prístupových bodov pre orgány poskytujúce verejné 

služby. 
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Komisia konštatuje, že vzhľadom na to, že verejné služby čoraz viac využívajú internet, 

orgány verejnej moci potrebujú gigabitové pripojenie, aby mohli bez porúch poskytovať 

služby občanom a podnikom. Gigabitové pripojenie je takisto dôležité pre dopravné uzly, 

pretože inovatívne aplikácie uľahčujú intermodálnu dopravu. Okrem toho by mohol 

bezdrôtový prístup k internetu v rôznych kontaktných miestach, ako sú knižnice, nemocnice 

alebo školy, podporiť znalosti o gigabitovom pripojení a dopyt po ňom. 

 

Hlavné body návrhu nariadenia 

 

Súčasťou návrhu je myšlienka zmeniť právny rámec pre telekomunikácie v NPE tak, aby 

umožňoval ekonomickú podporu pri zriaďovaní miestnych bezdrôtových prístupových bodov 

na miestach, ktoré majú kľúčový význam pre spoločnosť. Podľa Komisie sú príkladom 

takýchto bodov základné a stredné školy, železničné stanice, prístavy a letiská, budovy 

miestnych orgánov, univerzity, výskumné centrá, lekárske ordinácie, nemocnice a štadióny. 

V návrhu je konkrétnejšie stanovený mechanizmus financovania, na základe ktorého by sa 

orgánom poskytujúcim verejné služby poskytovala finančná podpora na poskytovanie 

bezdrôtového internetového pripojenia (WiFi). Financovanie bude obmedzené na situácie, 

v ktorých neexistujú prístupové body zabezpečujúce vysokorýchlostné širokopásmové 

pripojenie. S cieľom zabezpečiť, aby sa aj miestne spoločenstvá s obmedzenými zdrojmi 

mohli začleniť do digitálneho trhu, budú oprávnené náklady predstavovať až 100 % 

celkových nákladov. Keďže pomoc na jednotlivé opatrenia nepresahuje sumu 60 000 EUR 

(t. j. prahová hodnota pre granty s nízkou hodnotou stanovená v nariadení o rozpočtových 

pravidlách), neočakáva sa, že by návrh mohol negatívne ovplyvniť hospodársku súťaž. 

Komisia sa ďalej domnieva, že obmedzený dosah jednotlivých prístupových bodov je zárukou 

toho, že hospodárska súťaž nebude narušená. Návrh je časovo obmedzený a bude platiť 

v období 2017 – 2020. Spolu sa má prerozdeliť 70 miliónov EUR v rámci plánovaných súm 

pre telekomunikačný sektor NPE na obdobie 2017 – 2019 a ďalších 50 miliónov EUR sa 

presunie do finančného krytia telekomunikačného sektora. 

Cieľom návrhu je podporiť internetové pripojenie v miestnych komunitách a lepšie ich 

začleniť do digitálneho trhu. Komisia dúfa, že na základe návrhu sa zriadi pripojenie 

v tisíckach miest, čo v konečnom dôsledku prispeje k tomu, že verejné orgány budú môcť 

svojim zákazníkom ponúkať celú škálu služieb, aplikácií a produktov. Okrem doplnenia 

ponúkaných verejných služieb sa od návrhu očakáva, že používateľom umožní oboznámiť sa 

s gigabitovou spoločnosťou a zlepšiť svoje zručnosti v IT oblasti. Komisia sa navyše 

domnieva, že v dôsledku návrhu bude vyšší dopyt po širokopásmovom pripojení. 
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Posúdenie výborom 

 

Základ posúdenia zásady subsidiarity 

 

Zásada subsidiarity je ustanovená v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Podľa tohto článku 

koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len v takom rozsahu 

a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť, ale 

z dôvodov rozsahu a účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 

Únie. Podľa Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojeného 

k Lisabonskej zmluve Komisia, Európsky parlament a Rada postúpia svoje návrhy 

legislatívnych aktov národným parlamentom, aby mohli vyjadriť svoje stanoviská k dodržaniu 

zásady subsidiarity. V súlade s článkom 10 ods. 3 svojho rokovacieho poriadku bude švédsky 

parlament skúmať, či daný legislatívny akt nie je v rozpore s touto zásadou. 

Ak sa národný parlament domnieva, že návrh nie je v súlade s touto zásadou, môže poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko. Toto stanovisko 

musí byť poslané do ôsmich týždňov odo dňa, keď bol návrh sprístupnený vo všetkých 

úradných jazykoch EÚ. 

 

Uplatnenie zásady proporcionality 

 

Posúdenie Komisiou 

 

Komisia sa domnieva, že návrh je v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality 

a neprekračuje rozsah činností v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí, ako sa 

vymedzuje v článku 170 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Podľa Komisie návrh prispieva k vytvoreniu vnútorného trhu pre elektronickú komunikáciu, 

ktorého súčasťou sú všetci vrátane miestnych komunít. Komisia tvrdí, že samotné členské 

štáty nemôžu dostatočne vytvoriť priestor zahŕňajúci celú EÚ s prístupom 

k vysokokvalitnému bezdrôtovému pripojeniu. Dôvodom je, že neexistuje žiadna zastrešujúca 

stratégia na podporu prístupu k bezplatnému bezdrôtovému pripojeniu, čo je na úkor potrieb 

miestnych spoločenstiev. Existujúce projekty sú roztrieštené a neúčinné. Komisia sa 

domnieva, že návrh znamená optimalizáciu nákladov a pritom podporuje hospodársku, 

sociálnu a územnú súdržnosť v Únii. Aj európska pridaná hodnota sa zvýši tým, že zavádzaná 

infraštruktúra umožní prístup k transeurópskym interoperabilným službám. 

Komisia ďalej zdôrazňuje, že navrhované opatrenia sú primerané. Zahŕňajú však len podporu 

pre projekty malého rozsahu na zriadenie obmedzených sietí na verejných miestach. 

Obmedzený rozsah podpory znamená, že by to nemalo negatívne ovplyvniť hospodársku 

súťaž. Na druhej strane Komisia počíta s tým, že návrh bude mať pozitívne presahujúce 

účinky a v konečnom dôsledku prispeje k väčšiemu prístupu ku komerčne poskytovaným 

službám. 

 

Posúdenie vládou 

 

Vláda vyjadruje pochybnosti, pokiaľ ide o posúdenie súladu návrhu so zásadami subsidiarity 

a proporcionality Komisiou. Vláda sa domnieva, že otázka prístupu k elektronickej 

komunikácii je dôležitá z hľadiska demokracie, považuje však za problematické to, že 

Komisia neuskutočnila posúdenie vplyvu z dlhodobého hľadiska a rozsahu navrhovaných 

opatrení. Komisia namiesto toho tvrdí, že počas verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili 
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pred preskúmaním právneho rámca pre elektronickú komunikáciu, sa zistilo, že verejné 

orgány a jednotlivci vyjadrujú podporu rozvoju sietí WiFi na verejných miestach. Podľa vlády 

by Komisia ďalej mala preskúmať podrobnejšie dosah návrhu na budúce potreby v oblasti 

financovania, ako aj hospodársku súťaž a ochotu subjektov pôsobiacich na trhu investovať. 

Vzhľadom na to, že neexistuje posúdenie vplyvu, bolo pre vládu ťažké posúdiť, nakoľko je 

posúdenie dodržania zásad subsidiarity a proporcionality zo strany Komisie správne. Keďže 

návrh je obmedzený, vláda takisto vyjadruje pochybnosti týkajúce toho, či návrh umožní 

dosiahnuť požadované účinky. 

 

Stanovisko výboru 

 

Výbor sa domnieva, že návrh Komisie sleduje pozitívny cieľ, t. j. podporiť internetové 

pripojenie v miestnych spoločenstvách. Podobne ako Komisia sa aj výbor domnieva, že 

prístup k vysokokvalitnému pripojeniu je veľmi dôležitý, a to aj pre miestne spoločenstvá, 

pretože prispieva k začleneniu, a tým plní dôležitú úlohu z hľadiska demokracie. Ďalej sa 

výbor domnieva, že digitálny rozvoj treba podporovať, aby miestne orgány a podniky mali 

možnosť rozvíjať širšiu škálu digitálnych služieb, aplikácií a produktov v prospech 

používateľov a zákazníkov. 

Pokiaľ ide o súlad návrhu so zásadami subsidiarity a proporcionality, výbor sa domnieva, že 

je však ťažké posúdiť správnosť odôvodnenia Komisie. Výbor vyjadruje pochybnosti nad 

rozhodnutím Komisie nevykonať posúdenie vplyvu dlhodobých účinkov a rozsahu 

navrhovaných opatrení. Podľa názoru výboru nestačí spoľahnúť sa len na hodnotenie vplyvu 

a verejné konzultácie, ktoré sa uskutočnili zároveň s prípravou osobitného legislatívneho 

návrhu o vytvorení európskeho kódexu elektronickej komunikácie a oznámenia o európskej 

gigabitovej spoločnosti. 

Keďže návrh je časovo obmedzený, výbor sa domnieva, že Komisia by mala dôkladnejšie 

preskúmať potenciálne dlhodobé účinky návrhu na budúce potreby v oblasti financovania. Aj 

výbor, podobne ako vláda, vyjadruje pochybnosti nad tým, či finančné prostriedky, ktoré by 

sa vyčlenili, a tým nepriamo aj návrh, umožnia splniť účel týkajúci sa vnútorného trhu pre 

elektronickú komunikáciu, na ktorý sa Komisia odvoláva vo svojom posúdení subsidiarity. 

Podľa výboru by bolo dokonca potrebné dôkladnejšie preskúmať aj domnienku Komisie, a to 

že by návrh nemal negatívny vplyv na hospodársku súťaž. Návrh umožňuje poskytovať 

subjektom konajúcim vo verejnom záujme finančnú podporu na financovanie projektov aj na 

miestach, ktoré už majú mobilné širokopásmové pripojenie, ktoré je možné získať 

prostredníctvom predplatenia služieb operátorov. Podľa Komisie malý rozsah projektov 

znamená, že toto opatrenie možno považovať za primerané cieľu. Výbor sa však obáva toho, 

že ak by sa podpora využívala v príliš veľkom rozsahu, mohla by potenciálne narušiť 

hospodársku súťaž a mať nepriaznivý vplyv na ochotu trhových subjektov investovať. V tejto 

súvislosti by chcel výbor takisto vyzdvihnúť, že rámce hospodárskej súťaže 

a širokopásmového pokrytia sú v jednotlivých krajinách odlišné. Podľa výboru by Komisia 

mala uskutočniť dôkladné posúdenie vplyvu a zohľadniť pritom rôznorodé podmienky na trhu 

v členských štátoch, aby bolo možné považovať návrh za zlučiteľný so zásadou 

proporcionality. 

Keďže návrh obsahuje určité nejasnosti, ktoré vyplývajú z toho, že neexistuje posúdenie 

vplyvu z dlhodobého hľadiska, a teda vzbudzuje obavy v súvislosti s odôvodnením Komisie, 

výbor sa vcelku domnieva, že návrh nie je v súlade so zásadami subsidiarity 

a proporcionality. 



 

NP\1111921SK.docx 7/8 PE595.574v01-00 

 SK 

 

Príloha 1: 

Prehľad posudzovaných návrhov 

 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 

1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách, predložený Komisiou (COM(2016)0589). 

 

PRÍLOHA 2 

Odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu 

 

Cieľ, ktorý je stanovený v návrhu nariadenia, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 

a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách, predloženom Komisiou, a to usilovať sa o vysokokvalitné bezdrôtové 

pripojenie na miestach kľúčového významu pre spoločnosť, považuje švédsky parlament za 

pozitívny. Podobne ako Komisia sa aj švédsky parlament domnieva, že prístup k pripojeniu je 

veľmi dôležitý, a to aj pre miestne spoločenstvá, pretože prispieva k začleneniu a tým aj plní 

dôležitú úlohu z hľadiska demokracie. Ďalej sa švédsky parlament domnieva, že digitálny 

rozvoj treba podporovať, aby miestne orgány a podniky mali možnosť rozvíjať širšiu škálu 

digitálnych služieb, aplikácií a produktov v prospech používateľov a zákazníkov. 

Pokiaľ ide o súlad návrhu so zásadami subsidiarity a proporcionality, švédsky parlament 

považuje však za ťažké posúdiť správnosť odôvodnenia Komisie. Švédsky parlament 

vyjadruje pochybnosti nad rozhodnutím Komisie nevykonať posúdenie vplyvu dlhodobých 

účinkov a rozsahu navrhovaných opatrení. Podľa názoru švédskeho parlamentu nestačí 

spoľahnúť sa len na hodnotenie vplyvu a verejné konzultácie, ktoré sa uskutočnili zároveň 

s prípravou osobitného legislatívneho návrhu o vytvorení európskeho kódexu elektronickej 

komunikácie a oznámenia o európskej gigabitovej spoločnosti. Keďže návrh je časovo 

obmedzený, švédsky parlament sa domnieva, že Komisia by mala dôkladnejšie preskúmať 

potenciálne dlhodobé účinky návrhu na budúce potreby v oblasti financovania. Aj švédsky 

parlament, podobne ako výbor, vyjadruje pochybnosti nad tým, či finančné prostriedky, ktoré 

by sa vyčlenili, a tým nepriamo aj návrh, umožnia splniť účel týkajúci sa vnútorného trhu pre 

elektronickú komunikáciu, na ktorý sa Komisia odvoláva vo svojom posúdení subsidiarity. 

Švédsky parlament sa dokonca domnieva, že by bolo potrebné podrobnejšie preskúmať aj 

domnienku Komisie, a to že by návrh nemal negatívny vplyv na hospodársku súťaž. Návrh 

umožňuje poskytovať subjektom konajúcim vo verejnom záujme finančnú podporu na 

financovanie projektov aj na miestach, ktoré už majú mobilné širokopásmové pripojenie, 

ktoré je možné získať prostredníctvom predplatenia služieb operátorov. Podľa Komisie malý 

rozsah projektov znamená, že toto opatrenie možno považovať za primerané cieľu. Švédsky 

parlament sa však obáva toho, že ak by sa podpora využívala v príliš veľkom rozsahu, mohla 

by potenciálne narušiť hospodársku súťaž a mať nepriaznivý vplyv na ochotu trhových 

subjektov investovať. V tejto súvislosti by švédsky parlament chcel takisto vyzdvihnúť, že 

rámce hospodárskej súťaže a širokopásmového pokrytia sú v jednotlivých krajinách odlišné. 

Podľa švédskeho parlamentu by Komisia mala uskutočniť dôkladné posúdenie vplyvu 

a zohľadniť pritom rôznorodé podmienky na trhu v členských štátoch, aby bolo možné 

považovať návrh za zlučiteľný so zásadou proporcionality. 

Keďže návrh obsahuje určité nejasnosti, ktoré vyplývajú z toho, že neexistuje posúdenie 

vplyvu z dlhodobého hľadiska, napríklad dôsledkov návrhov na hospodársku súťaž a budúce 

potreby v oblasti financovania, a teda vzbudzuje obavy v súvislosti s odôvodnením Komisie, 
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švédsky parlament sa domnieva, že návrh nie je v súlade so zásadami subsidiarity 

a proporcionality. 


