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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Keďže doprava vstupuje do novej éry, skutočnou výzvou pre miestne orgány nie je vynájsť už 

vynájdené, ale nájsť spôsoby na zlepšenie služieb v súvislosti s potrebami občanov v oblasti 

mobility v reálnom čase. Digitalizácia do dopravných systémov prináša výrazné štrukturálne 

zmeny a spoločenstvá teraz začínajú na základe novej koncepcie zameranej na používateľa 

skúmať odlišné aspekty, napríklad údaje a dopravné informácie, plánovanie dopravnej siete, 

vydávanie cestovných lístkov či kvalitu služby. 

V tejto súvislosti je návrh Komisie na bezplatné miestne bezdrôtové pripojenie v strediskách 

verejného života dobre načasovaný aj nevyhnutný, pričom prináša nové príležitosti pre 

poskytovateľov, aby zlepšili svoje služby. Zároveň návrh poskytuje mechanizmus otvorenej 

a účinnej spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom v súlade so zásadami spolupráce 

a s konečným cieľom zlepšiť služby. 

Subjektom zaoberajúcim sa plánovaním miest a verejným orgánom vytvorenie bezplatných 

prístupových bodov k sieťam Wi-Fi pomôže lepšie zasadiť súčasné formy mobility do 

kontextu, najmä v prípadoch, keď sa môžu tradičné nástroje ako štatistiky preukázať ako 

nedostatočné. Zozbierané údaje sa budú používať na posúdenie existujúcich politík a služieb, 

čím sa v reálnom čase zabezpečí spätná väzba v súvislosti preferenciami ľudí týkajúcimi sa 

cestovania a zároveň sa podporia cielené investície. Celkovo budú orgány schopné zvýšiť 

bezpečnosť na cestách, optimalizovať dopravné trasy, znížiť náklady na infraštruktúru 

a zmierniť ťažkosti vyplývajúce z preťaženia a zo znečistenia. 

Pre spotrebiteľov sa dostupnosť bezplatných prístupových bodov k sieťam Wi-Fi prejaví vo 

vyššej miere pripojenia a pružnosti, keďže budú nielen môcť lepšie využívať svoj čas, ale budú 

mať k dispozícii aj lepšiu škálu služieb verejnej dopravy. Zároveň by program Wifi4EU 

turistom priniesol širší prístup a lepšie informácie v mieste určenia. 

Ambiciózny návrh predložený Európskou komisiou však treba podporiť ustanoveniami, ktoré 

zabezpečia jasné kritériá výberu príjemcov, ako aj kontinuitu aj po skončení navrhovaného 

životného cyklu projektov. Okrem toho je dôležité, aby finančné prostriedky vyčlenené na 

vytvorenie prístupových bodov prekročili rámec zvýšenia prestíže EÚ a prispeli k riešeniu 

skutočných potrieb v oblasti pripojenia. 

Celkovo sa spravodajkyňa rozhodla návrh Komisie podporiť, ale navrhuje zmenu, podľa ktorej 

by sa iniciatíva mala rozšíriť na miestne dopravné služby a turistické lokality. To by zvýšilo 

účinnosť dopravy v spoločenstvách a zároveň zabezpečilo vysokokvalitné služby pre 

spotrebiteľov. Napriek tomu vzhľadom na chýbajúcu štúdiu o vplyve a obmedzené dostupné 

finančné prostriedky spravodajca odporúča, aby Komisia stanovila jasné kritériá výberu 

spoločenstiev, ktoré budú čerpať výhody tejto iniciatívy, a zabezpečila dôkladnú kontrolu 

všetkých projektov predložených na financovanie. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 

ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Ako súčasť opatrení na podporu 

uskutočnenia vízie európskeho pripojenia 

sa v tomto oznámení podporuje zavádzanie 

miestnych bezdrôtových prístupových 

bodov prostredníctvom efektívnejších 

plánovacích postupov a znížených 

regulačných prekážok. Takéto prístupové 

body vrátane tých, ktoré prispievajú k 

poskytovaniu iných služieb pre verejnosť 

alebo služieb nekomerčnej povahy, môžu 

významne prispieť k zlepšeniu súčasných 

bezdrôtových komunikačných sietí a k 

zavádzaniu sietí budúcej generácie, a to 

umožnením lepšieho pokrytia v súlade s 

meniacimi sa potrebami. 

(2) Ako súčasť opatrení na podporu 

uskutočnenia vízie európskeho pripojenia 

sa v tomto oznámení podporuje zavádzanie 

miestnych bezdrôtových prístupových 

bodov prostredníctvom efektívnejších 

plánovacích postupov a znížených 

regulačných prekážok. Takéto prístupové 

body vrátane tých, ktoré prispievajú k 

poskytovaniu iných služieb pre verejnosť 

alebo služieb nekomerčnej povahy, môžu 

významne prispieť k zlepšeniu súčasných 

bezdrôtových komunikačných sietí a k 

zavádzaniu sietí budúcej generácie, a to 

umožnením lepšieho pokrytia v súlade s 

meniacimi sa potrebami. Tieto prístupové 

body možno integrovať do európskej siete 

s jednotným systémom overovania 

v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a. 

 _________________ 

 1a. Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 (2a) Politiky EÚ, ktorých zámerom je 

podporovať internetovú infraštruktúru a 

efektívne využívanie bezdrôtového spektra 

a zvyšovať pripojenie  európskych 

občanov prostredníctvom jednoduchšieho 

prístupu k internetu, by mali presadzovať 

koncepciu „internetu vecí“ s osobitným 

zreteľom na jeho potenciál z hľadiska 

rastu, inovácií, lepších aplikácií a služieb 

súvisiacich so systémami verejnej 

dopravy. 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V nadväznosti na oznámenie, 

ktorým sa stanovuje európska vízia 

pripojenia na internet na digitálnom 

jednotnom trhu, a s cieľom podporiť 

digitálnu integráciu by Únia mala 

podporovať poskytovanie bezplatného 

miestneho bezdrôtového pripojenia v 

miestnych strediskách verejného života 

vrátane vonkajších priestorov prístupných 

širokej verejnosti, a to prostredníctvom 

opatrení cielenej podpory. Takáto podpora 

zatiaľ nie je stanovená v nariadení (EÚ) č. 

1316/201315 a nariadení (EÚ) č. 

283/201416. 

(3) V nadväznosti na oznámenie, 

ktorým sa stanovuje európska vízia 

pripojenia na internet na digitálnom 

jednotnom trhu, a s cieľom podporiť 

digitálnu integráciu by Únia mala 

podporovať poskytovanie voľného, 

bezpečného, zabezpečeného, bezplatného a 

neobmedzeného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v miestnych strediskách 

verejného života vrátane vonkajších 

priestorov prístupných širokej verejnosti, 

ako aj v zariadeniach a vozidlách verejnej 

dopravy, a to prostredníctvom opatrení 

cielenej podpory. Takáto podpora zatiaľ 

nie je stanovená v nariadení (EÚ) č. 

1316/201315 a nariadení (EÚ) č. 

283/201416. 

_________________ _________________ 

15Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 

2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 

Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 

913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 

348, 20.12.2013, s. 129, naposledy 

zmenené nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. 

júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1. 

15Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 

2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 

Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 

913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 

348, 20.12.2013, s. 129, naposledy 

zmenené nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. 

júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1. 
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16Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o 

usmerneniach pre transeurópske siete v 

oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, 

ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 

1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 

14. 

16Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o 

usmerneniach pre transeurópske siete v 

oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, 

ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 

1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 

14. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Podpora tohto druhu by podnietiť 

subjekty konajúce vo verejnom záujme, 

akými sú verejné orgány a poskytovatelia 

služieb pre verejnosť, k poskytovaniu 

bezplatného miestneho bezdrôtového 

pripojenia ako doplnkovú službu k ich 

službám vo verejnom záujme, aby miestne 

spoločenstvá mohli v strediskách verejného 

života využívať výhody širokopásmového 

pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou. K 

takýmto subjektom môžu patriť obce a 

ďalšie miestne verejné orgány, knižnice a 

nemocnice. 

(4) Podpora tohto druhu by mala 

podnietiť subjekty konajúce vo verejnom a 

predovšetkým miestnom a regionálnom 

záujme, akými sú verejné orgány 

a poskytovatelia služieb pre verejnosť, k 

poskytovaniu voľného, bezplatného a 

neobmedzeného miestneho bezdrôtového 

pripojenia ako doplnkovej služby k ich 

službám vo verejnom záujme, aby miestne 

spoločenstvá mohli v strediskách verejného 

života využívať výhody širokopásmového 

pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou. K 

takýmto subjektom môžu patriť obce a 

ďalšie miestne verejné orgány, knižnice a 

nemocnice, zdravotné strediská, školy, 

domovy dôchodcov, sirotince, služby a 

infraštruktúry verejnej dopravy – napr. 

stanice alebo terminály –, služby súvisiace 

s cestovným ruchom a ďalšie subjekty 

osobitného záujmu pre miestne 

spoločenstvo a jeho príslušníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Miestne bezdrôtové pripojenie by 

sa malo považovať za bezplatné len, ak sa 

poskytuje bez príslušnej odmeny, či už 

(5) Miestne bezdrôtové pripojenie by 

sa malo považovať za bezplatné a 

neobmedzené, len ak sa poskytuje bez 
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prostredníctvom priamej platby alebo 

iných druhov protihodnoty, okrem iného 

vrátane reklamy a poskytovania osobných 

údajov. 

príslušnej odmeny, či už prostredníctvom 

priamej platby, alebo iných druhov 

protihodnoty, okrem iného vrátane reklamy 

a poskytovania osobných údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh   6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) S cieľom zaistiť úspech tejto 

iniciatívy a zviditeľniť činnosť Európskej 

únie v tejto oblasti musí Komisia 

zabezpečiť, aby boli subjekty realizujúce 

projekty prostredníctvom tejto iniciatívy a 

používatelia riadne informovaní 

o dostupnosti služieb, a musí zvýrazniť 

skutočnosť, že finančné prostriedky 

poskytla EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Vzhľadom na osobitný účel a 

povahu opatrenia zameraného na 

uspokojovanie potrieb miestnych 

spoločenstiev by sa táto intervencia mala 

označiť za osobitný projekt spoločného 

záujmu v telekomunikačnom sektore v 

zmysle nariadení (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 

č. 283/2014. 

(6) Vzhľadom na osobitný účel 

a povahu opatrenia zameraného na 

uspokojovanie potrieb miestnych 

spoločenstiev, najmä v prípade menej 

rozvinutých oblasti s väčšou potrebou 

pripojenia, by sa táto intervencia mala 

označiť za osobitný projekt spoločného 

záujmu v telekomunikačnom sektore 

v zmysle nariadení (EÚ) č. 1316/2013 

a (EÚ) č. 283/2014. 

 

Pozmeňujúci návrh   8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Vzhľadom na nekomerčný 

charakter tejto intervencie a malý rozsah 

jednotlivých plánovaných projektov by sa 

malo administratívne zaťaženie obmedziť 

na minimum. Preto by sa táto intervencia 

mala vykonať s najvhodnejšími formami 

finančnej pomoci, najmä prostredníctvom 

grantov dostupných v rámci nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, a to v súčasnosti 

alebo v budúcnosti. Intervencia by nemala 

využívať finančné nástroje. 

(8) Vzhľadom na nekomerčný 

charakter tejto intervencie a malý rozsah 

jednotlivých plánovaných projektov by sa 

malo administratívne zaťaženie obmedziť 

na minimum. Malo by sa tak spraviť 

zjednodušením plánovacích postupov a 

uvoľnením regulačných povinností. Preto 

by sa táto intervencia mala vykonať s 

najvhodnejšími formami finančnej pomoci, 

najmä prostredníctvom grantov dostupných 

v rámci nariadenia o rozpočtových 

pravidlách, a to v súčasnosti alebo v 

budúcnosti. Intervencia by nemala 

využívať finančné nástroje. 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Vzhľadom na obmedzené pokrytie, 

ktoré poskytujú jednotlivé miestne 

bezdrôtové prístupové body, a malú 

hodnotu jednotlivých dotknutých projektov 

sa neočakáva, že by prístupové body 

využívajúce finančnú pomoc podľa tohto 

nariadenia predstavovali konkurenciu pre 

komerčné ponuky. Aby sa zabezpečilo, že 

takáto finančná pomoc ani naďalej nebude 

neprimerane narúšať hospodársku súťaž, 

vytláčať súkromné investície či vytvárať 

odrádzajúce prostredie pre investovanie 

súkromných operátorov, by sa táto 

intervencia mala obmedziť na projekty, 

ktoré nekopírujú už existujúce súkromné 

alebo verejné ponuky s podobnými 

vlastnosťami v tej istej oblasti. Tým by 

nemala byť vylúčená ďalšia podpora 

projektov zavádzania v rámci tejto 

iniciatívy z verejných alebo súkromných 

zdrojov financovania. 

(9) Vzhľadom na obmedzené pokrytie, 

ktoré poskytujú jednotlivé miestne 

bezdrôtové prístupové body, a malú 

hodnotu jednotlivých dotknutých projektov 

sa neočakáva, že by prístupové body 

využívajúce finančnú pomoc podľa tohto 

nariadenia predstavovali konkurenciu pre 

komerčné ponuky. Aby sa zabezpečilo, že 

takáto finančná pomoc ani naďalej nebude 

neprimerane narúšať hospodársku súťaž, 

vytláčať súkromné investície či vytvárať 

odrádzajúce prostredie pre investovanie 

súkromných operátorov, by sa táto 

intervencia mala obmedziť na projekty, 

ktoré nekopírujú už existujúce súkromné 

alebo verejné ponuky v tej istej oblasti. 

Tým by nemala byť vylúčená ďalšia 

podpora projektov zavádzania v rámci tejto 

iniciatívy z verejných alebo súkromných 

zdrojov financovania. Tento program by 

mal byť zlučiteľný s národnými a 

regionálnymi operačnými programami a 

mal by ich dopĺňať, najmä tie, ktoré sú 

financované z EFRR, čím sa medzi nimi 
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vytvorí súčinnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh   10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Na zabezpečenie urýchleného 

poskytovania pripojenia v súlade s týmto 

nariadením by sa mala finančná pomoc 

realizovať tak, aby sa v čo najväčšom 

rozsahu využili online nástroje, ktoré 

umožnia rýchle predkladanie a spracovanie 

žiadostí a ktoré podporia vykonávanie, 

monitorovanie a kontrolu vybudovaných 

miestnych bezdrôtových prístupových 

bodov. 

(10) Na zabezpečenie urýchleného 

poskytovania pripojenia v súlade s týmto 

nariadením by sa mala finančná pomoc 

realizovať prostredníctvom 

zjednodušeného administratívneho 

postupu tak, aby sa v čo najväčšom 

rozsahu využili štandardizované 

dokumenty a online i ďalšie  konvenčné 

nástroje, ktoré umožnia rýchle 

predkladanie a spracovanie žiadostí a ktoré 

podporia vykonávanie, monitorovanie a 

kontrolu vybudovaných miestnych 

bezdrôtových prístupových bodov. 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Vzhľadom na potreby v oblasti 

internetového pripojenia v Únii, ako aj 

naliehavú potrebu podporovať prístupové 

siete, ktoré na území celej EÚ umožnia 

využívať kvalitný internet na základe 

služieb vysokorýchlostného 

širokopásmového pripojenia, by finančná 

pomoc mala byť zameraná na dosiahnutie 

geografickej vyváženosti. 

(11) Vzhľadom na potreby v oblasti 

internetového pripojenia v Únii, ako aj 

naliehavú potrebu podporovať prístupové 

siete, ktoré na území celej EÚ umožnia 

využívať kvalitný internet na základe 

služieb vysokorýchlostného 

širokopásmového pripojenia, ako sú 

vymedzené v oznámení Komisie zo 14. 

septembra 2016 s názvom Pripojenie pre 

konkurencieschopný digitálny jednotný 

trh – smerom k európskej gigabitovej 

spoločnosti, v ktorom sa uvádza cieľ pre 

rok 2025, a to zabezpečiť, aby všetky 

európske domácnosti mali internetové 

pripojenie s rýchlosťou najmenej 

100 Mb/s, by finančná pomoc mala byť 

zameraná na dosiahnutie regionálnej 
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vyváženosti, a to i v odľahlých a 

cezhraničných oblastiach, ktoré často 

trpia na nedostatok súkromného 

sieťového pokrytia, pričom sa podporí 

zásada univerzálneho prístupu občanov k 

výhodám informačnej spoločnosti a 

osobitná pozornosť sa bude venovať 

vidieckym, najvzdialenejším, ostrovným, 

pohraničným a hornatým oblastiam. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Pokiaľ ide o geografickú 

vyváženosť, v súlade s článkom 349 

ZFEÚ by sa mali zohľadňovať osobitné 

opatrenia pre najvzdialenejšie regióny 

vzhľadom na ich odľahlosť a náklady 

súvisiace s prístupu k internetu a službám 

vysokorýchlostného širokopásmového 

pripojenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11 b) Vzhľadom na význam potrieb 

súvisiacich s pripojením v rámci 

Európskej únie je dôležité, aby Komisia 

vytvorila dlhodobú stratégiu na 

zavádzanie  bezdrôtových prístupových 

bodov, pričom zaručí pokračovanie 

programu po navrhovaných troch rokoch 

a zabezpečí, aby sa vybudovaná 

infraštruktúra po skončení obdobia 

financovania nevyužívala na komerčné 

účely a neprijímali sa projekty na obdobie 

kratšie ako tri roky. 
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Pozmeňujúci návrh   14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11c) So zreteľom na nekomerčnú 

povahu intervencie musia podobne 

Komisia a členské štáty zabezpečiť, aby sa 

vytvorená infraštruktúra komerčne 

nevyužívala po skončení obdobia 

financovania. 

 

Pozmeňujúci návrh   15 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 

Článok 7 – odsek 4 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) opatrenia v oblasti poskytovania 

bezplatného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v miestnych spoločenstvách sa 

financujú prostredníctvom grantov alebo 

foriem finančnej pomoci iných ako 

finančné nástroje.“ 

c) opatrenia v oblasti poskytovania 

bezplatného, neobmedzeného, bezpečného 

a zabezpečeného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v miestnych spoločenstvách sa 

financujú prostredníctvom grantov alebo 

foriem finančnej pomoci iných ako 

finančné nástroje.“ 

 

Pozmeňujúci návrh   16 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 

Článok 10 – odsek 4 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Opatrenia v oblasti poskytovania 

bezplatného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v miestnych spoločenstvách sa 

financujú z finančnej pomoci Únie až do 

výšky 100 % oprávnených nákladov bez 

toho, aby tým bola dotknutá zásada 

„Opatrenia v oblasti poskytovania 

bezplatného a bezpečného miestneho 

bezdrôtového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách sa financujú z finančnej 

pomoci Únie až do výšky 100 % 

oprávnených nákladov bez toho, aby tým 
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spolufinancovania.“ bola dotknutá zásada spolufinancovania.“ 

(Ochrana údajov je rozhodujúca, a internetové pripojenie musí byť preto nielen bezplatné, ale 

i bezpečné)  

 

Pozmeňujúci návrh   17 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno h 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(h) ‚miestne bezdrôtové prístupové 

miesto‘ je malé zariadenie s nízkym 

výkonom prevádzkované v malom rozsahu, 

ktoré na nevýhradnom základe využíva 

rádiové frekvenčné spektrum, pre ktoré sú 

podmienky dostupnosti a efektívneho 

využívania na tento účel harmonizované na 

úrovni Únie, a ktoré umožňuje bezdrôtový 

prístup používateľov k elektronickej 

komunikačnej sieti.“; 

h) ‚miestne bezdrôtové prístupové 

miesto‘ je malé zariadenie s nízkym 

výkonom prevádzkované v malom rozsahu, 

ktoré na nevýhradnom základe využíva 

rádiové frekvenčné spektrum, pre ktoré sú 

podmienky dostupnosti a efektívneho 

využívania na tento účel harmonizované na 

úrovni Únie, a ktoré umožňuje bezplatný 

miestny bezdrôtový prístup používateľov k 

elektronickej komunikačnej sieti.“; 

 

Pozmeňujúci návrh   18 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) podporuje poskytovanie 

bezplatného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v miestnych spoločenstvách. 

c) podporuje poskytovanie 

bezplatného a bezpečného 

a zabezpečeného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v miestnych spoločenstvách, 

ktoré zaručuje minimálnu rýchlosť 100 

Mbps alebo štandardne najvyššiu 

dostupnú rýchlosť na trhu, pričom by boli 

tiež zahrnuté služby súvisiace s 

udržateľnou mobilitou. 

 

Pozmeňujúci návrh   19 
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Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Článok 5 – odsek 5a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5a. Opatrenie prispievajúce k 

projektom spoločného záujmu v oblasti 

poskytovania bezplatného miestneho 

bezdrôtového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách sa podporujú 

prostredníctvom: 

5a. Opatrenie prispievajúce k 

projektom spoločného záujmu v oblasti 

poskytovania bezplatného a bezpečného 

miestneho bezdrôtového pripojenia v 

miestnych spoločenstvách sa podporujú 

prostredníctvom: 

 

Pozmeňujúci návrh   20 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Článok 6 – odsek 8 a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8a. Opatrenia prispievajúce k 

projektom spoločného záujmu v oblasti 

poskytovania bezplatného miestneho 

bezdrôtového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách musia spĺňať podmienky 

stanovené v oddiele 4 v prílohe.“; 

8a. Opatrenia prispievajúce k 

projektom spoločného záujmu v oblasti 

poskytovania bezplatného a bezpečného 

miestneho bezdrôtového pripojenia v 

miestnych spoločenstvách musia spĺňať 

podmienky stanovené v oddiele 4 v 

prílohe.“; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Opatrenia zamerané na poskytovanie 

bezplatného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v miestnych strediskách 

verejného života vrátane vonkajších 

priestorov prístupných širokej verejnosti, 

Opatrenia zamerané na poskytovanie 

bezplatného, bezpečného a zabezpečeného 

miestneho bezdrôtového pripojenia 

v miestnych strediskách verejného života 

vrátane vonkajších priestorov prístupných 
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ktoré zohrávajú významnú úlohu vo 

verejnom živote miestneho spoločenstva, 

sú oprávnené na finančnú pomoc. 

širokej verejnosti, ktoré zohrávajú 

významnú úlohu vo verejnom živote 

miestneho spoločenstva, sú oprávnené na 

finančnú pomoc, a to vrátane služieb 

verejnej dopravy a turistických lokalít. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   22 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Finančná pomoc je k dispozícii pre 

subjekty konajúce vo verejnom záujme, 

akými sú miestne orgány a poskytovatelia 

verejných služieb, ktoré sa zaviazali 

poskytovať bezplatné miestne bezdrôtové 

pripojenie vybudovaním miestnych 

bezdrôtových prístupových bodov. 

Finančná pomoc je k dispozícii pre 

subjekty konajúce vo verejnom záujme, 

akými sú miestne orgány a poskytovatelia 

verejných služieb, ktoré sa zaviazali 

poskytovať bezplatné, bezpečné a 

zabezpečené miestne bezdrôtové pripojenie 

vybudovaním miestnych bezdrôtových 

prístupových bodov alebo v spojení s 

poskytovaním služieb verejnej dopravy. 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 3 – bod 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a. je bezplatné, ľahko prístupné a 

používa najmodernejšie zariadenia, a 

a. je bezplatné, bezpečné, ľahko 

prístupné a používa najmodernejšie 

zariadenia, a 

 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 
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Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 3 – bod 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2 a) podporuje lepšiu integráciu 

miestnych spoločenstiev do jednotného 

digitálneho trhu a podnecuje rozvoj 

inovačných digitálnych služieb a aplikácií, 

ktoré ponúkajú miestne MSP a podniky v 

oblasti dopravy a cestovného ruchu; 

 

Pozmeňujúci návrh   25 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pomoc sa nevzťahuje na projekty 

kopírujúce existujúce súkromné alebo 

verejné ponuky s podobnými vlastnosťami 

vrátane kvality v tej istej oblasti. 

Pomoc sa nevzťahuje na projekty 

kopírujúce existujúce súkromné alebo 

verejné ponuky s podobnými vlastnosťami 

vrátane kvality v tej istej oblasti alebo 

projekty, ktoré sa s týmito ponukami 

prekrývajú. Miestne bezdrôtové prístupové 

body financované v zmysle tohto 

nariadenia pokrývajú predovšetkým 

verejné priestranstvá. 

 

Pozmeňujúci návrh   26 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 1 – pododsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dostupný rozpočet sa prideľuje 

geograficky vyváženým spôsobom na 

projekty, ktoré spĺňajú vyššie uvedené 

podmienky vzhľadom na predložené 

návrhy a podľa zásady „kto prv príde, ten 

prv berie.“ 

Dostupný rozpočet sa prideľuje všetkým 

členským štátom geograficky vyváženým 

spôsobom na projekty, ktoré spĺňajú vyššie 

uvedené podmienky vzhľadom na 

predložené návrhy, s osobitným zreteľom 

na ostrovy, najvzdialenejšie regióny (v 

zmysle článku 349 ZFEÚ), hornaté, 
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cezhraničné, menšie a zaostávajúce 

miestne spoločenstvá. 
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