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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0640/2013, ktorú predkladá Matthias Ludwig, nemecký štátny občan, 
o údajnej diskriminácii obyvateľov vidieckych oblastí so zreteľom na prístup 
k správam a informáciám prostredníctvom internetu

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že internet, ktorý bol vyhlásený za základnú potrebu, by mal byť 
technicky a právne usporiadaný tak, aby ho verejnosť mohla skutočne využívať. Podľa 
predkladateľa petície majú ľudia právo a povinnosť získavať informácie o politickom 
a sociálnom živote. Nové média v tom zohrávajú čoraz väčšiu úlohu. Verejnoprávni 
vysielatelia/spravodajské služby poskytujú čoraz viac informácií prostredníctvom internetu. 
Pre ľudí, ktorí podobne ako predkladateľ petície žijú na vidieku, je však prístup k týmto 
informáciám obmedzený z dôvodu technických a právnych podmienok prístupu na internet,
ktoré si určujú poskytovatelia. Predkladateľ petície sa preto domnieva, že ide o diskrimináciu. 
Obyvatelia vidieckych oblastí v mnohých prípadoch môžu získať prístup na internet len 
prostredníctvom bezdrôtových technológií. To však znamená, že rýchlosť a objem dát sú 
obmedzené v porovnaní s káblovým prístupom, ktorý majú k dispozícii obyvatelia miest. 
Konštatuje, že v súčasnosti sa mnoho vecí, ako sú dane, poistenie, bankové transakcie atď., 
môže prakticky vybaviť len cez internet. To si však vyžaduje rýchle internetové pripojenie. 
Predkladateľ petície tvrdí, že bezdrôtové technológie, ktoré sú k dispozícii vo vidieckych 
oblastiach, nepostačujú pre moderné internetové služby s intenzívnym prenosom dát. Navyše 
v porovnaní s káblovým internetom sú bezdrôtové služby neúmerne drahšie a pre podmienky 
týkajúce sa objemu dát ich možno používať len v obmedzenom rozsahu a nie vždy sú 
spoľahlivé.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 2. decembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
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o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Komisia v zásade súhlasí s predkladateľom petície, že „internet, ktorý bol vyhlásený za 
základnú potrebu, by mal byť technicky a právne usporiadaný tak, aby ho verejnosť mohla 
skutočne využívať“ a že „nové médiá v tom zohrávajú čoraz väčšiu úlohu“. 

Európska komisia preto stanovila ambiciózne ciele i) sprístupniť do roku 2013 základné 
širokopásmové pripojenie všetkým Európanom a zabezpečiť, aby do roku 2020 ii) všetci 
Európania mali prístup k internetu oveľa rýchlejšiemu ako 30 Mb/s a aby iii) 50 % alebo viac 
európskych domácností malo internetové pripojenie rýchlejšie ako 100 Mb/s.

Komisia sa v rámci svojej stratégie na dosiahnutie týchto cieľov usiluje vytvoriť správne 
regulačné prostredie pre lepšie siete a služby v Európe. To okrem iného zahŕňa opatrenia na 
podporu investícií do vysokorýchlostných sietí novej generácie, a súčasne zlepšenie 
hospodárskej súťaže, zníženie nákladov na predstavenie takých sietí a koordináciu rádiového 
frekvenčného spektra v Európe, pričom všetky tieto činnosti predstavujú dôležité prvky, ktoré 
sa ďalej dopĺňajú v našej iniciatíve pre jednotný trh „Prepojený kontinent“. Navyše v záujme 
ďalšej podpory verejného financovania najmä vo vidieckych oblastiach Komisia v januári 
2013 preskúmala svoje usmernenia pre uplatňovanie európskych pravidiel štátnej pomoci na 
sektor širokopásmového pripojenia. Okrem toho oblasť IKT a širokopásmového pripojenia 
bude jednou zo štyroch hlavných oblastí, na ktoré budú musieť členské štáty v budúcom 
programovom období zamerať využívanie európskych štrukturálnych fondov, a výsledkom 
toho by mali byť vyššie výdavky na IKT než v minulom období rokov 2007 – 2013 (v ktorom 
sa použilo 14,5 miliárd EUR).

Koncom roka 2012 malo 95,5 % domácností v EÚ prístup aspoň k jednej pevnej 
širokopásmovej sieti (Nemecko: 96,6 %). Ak by sa brali do úvahy bezdrôtové technológie ako 
LTE alebo satelitný širokopásmový prístup, EÚ aj Nemecko by v roku 2013 účinne dosiahli 
cieľ 100 % pokrytia základného širokopásmového pripojenia (rýchlosť sťahovania do 
20Mb/s).

Viac než polovica domácností v EÚ (koncom roka 2012 to bolo 53,8 %) má k dispozícii 
technológie prístupovej siete novej generácie, ktoré dokážu poskytnúť rýchlosť aspoň 30 
Mb/s, to predstavuje takmer polovičné splnenie cieľa sprístupniť do roku 2020 všetkým 
domácnostiam širokopásmové pripojenie s rýchlosťou aspoň 30 Mb/s. V EÚ je len 12 % 
a v Nemecku len 4,9 % (január 2013) predplatených služieb pevného širokopásmového 
pripojenia s rýchlosťou 30 Mb/s alebo vyššou, pričom táto skutočnosť poukazuje skôr na 
problém s dopytom než na problém s ponukou.

Vo vidieckych oblastiach si len 83,2 % domácností EÚ (koncom roka 2012) mohlo predplatiť 
služby pevnej širokopásmovej siete (Nemecko: 85,6 %). Táto skutočnosť však neznamená 
diskrimináciu, na rozdiel o úvah predkladateľa petície, keďže moderné bezdrôtové 
technológie (napr. LTE, satelitné siete) sú dostatočné výkonné, aby poskytovali elektronické 
služby, ako sú elektronické bankovníctvo, elektronická správa vecí verejných 
a elektronických obchod, ktoré si predkladateľ petície želá využívať, a poskytujú najlepšiu 
nádej na postupnú zmenu v týchto oblastiach od v súčasnosti skôr základného poskytovania 
širokopásmového pripojenia. Okrem toho ceny káblového a bezdrôtového internetového 
pripojenia sa už výrazne neodlišujú, najmä v Nemecku, kde sú ceny za pripojenie k internetu 
vo všeobecnosti relatívne nízke v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ. .
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Záver

Predkladateľovi petície možno najlepšie pomôcť tak, že sa mu umožní získať úplné 
informácie o internetových službách dostupných v Nemecku, konkrétne v oblasti, v ktorej 
žije. Tieto informácie poskytuje nemecký širokopásmový portál http://www.zukunft-
breitband.de/, ktorý zahŕňa takisto atlas širokopásmového pripojenia so všetkými 
poskytovateľmi internetu a cenami ich služieb v oblasti, v ktorej žije.


