
AD\1016559SK.doc PE524.757v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2013/0309(COD)

23.1.2014

STANOVISKO

Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 
opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými 
komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia 
smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) 
č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: François Alfonsi



PE524.757v02-00 2/15 AD\1016559SK.doc

SK

PA_Legam



AD\1016559SK.doc 3/15 PE524.757v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Navrhované nariadenie na vytvorenie jednotného európskeho trhu elektronických 
komunikácií je vyvrcholením desaťročia legislatívnych zásahov Európskej únie zameraných 
na to, aby sa jednotlivcom a podnikom umožnil neobmedzený prístup k službám elektronickej 
komunikácie za čo najvýhodnejšiu cenu. Európska únia je roztrieštená na 28 oddelených 
vnútroštátnych trhov, ktoré sa líšia z hľadiska licencií, regulačných požiadaviek, prideľovania 
frekvenčného spektra a ochrany spotrebiteľa. Táto roztrieštenosť má nepriaznivé dôsledky.
Predovšetkým bráni rozvoju cezhraničných služieb, generuje vysoké ceny za volania medzi 
členskými štátmi Európskej únie a spôsobuje nedostatočné využitie kapacity existujúcich 
sietí. Súčasná situácia je tiež nepriaznivá pre konkurencieschopnosť a zamestnanosť, najmä 
v sektoroch, kde zvýšenie konkurencieschopnosti spočíva na prepojiteľnosti a ponuke 
integrovaných služieb, ako sú logistika, bankové služby, doprava, energetika, maloobchod, 
zdravotníctvo, atď.

Výbor pre regionálny rozvoj považuje vplyv tohto návrhu nariadenia na rozvoj pohraničných 
regiónov a na posilňovanie cezhraničnej územnej spolupráce za pozitívny.

Výbor pre regionálny rozvoj zdôrazňuje, že európske štrukturálne fondy už hrajú významnú 
úlohu vo financovaní európskej digitálnej agendy. V tomto ohľade považuje vplyv tohto 
návrhu nariadenia na podporu verejných investícií v digitálnej oblasti za pozitívny.

Komisia sa súbežne s prijatím návrhu nariadenia, ktoré je predmetom tohto stanoviska, 
pripravuje na prijatie odporúčania zameraného predovšetkým na „zlepšenie investičného 
prostredia širokopásmového pripojenia“. Výbor pre regionálny rozvoj žiada, aby sa predmet 
tohto odporúčania rozšíril tak, aby podporovalo rozvoj všeobecného digitálneho pokrytia 
celého územia EÚ vrátane okrajových a ostrovných oblastí.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Ako sa zdôrazňuje v štúdii 
Generálneho riaditeľstva Európskeho 
parlamentu pre vnútorné politiky, 
oddelenia B – štrukturálne politiky 
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a politiky súdržnosti, nazvanej „Internet, 
digitálna agenda a hospodársky rozvoj 
európskych regiónov“ z roku 2013 (ďalej 
len „štúdia“), priaznivý kontext 
z hľadiska akceptácie a prijímania 
informačných a komunikačných 
technológií (IKT) a z hľadiska rozvoja 
informačnej spoločnosti v regiónoch je 
významným, či dokonca rozhodujúcim 
faktorom, pretože regionálna úroveň je 
privilegovanou úrovňou pre rozvoj dopytu 
v oblasti IKT.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Ak sa má vytvoriť jednotný európsky 
trh elektronických komunikácií a 
posilňovať územná a sociálna súdržnosť, 
je nutné, aby sa investičná priorita 
uvedená v článku 5 ods. (2) písm. a) 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1301/20131a vykonávala s 
cieľom rozšírenia širokopásmového 
prístupu a vysokorýchlostných sietí, ako aj 
podpory využívania nových technológií a 
sietí v digitálnej ekonomike a aby bolo 
všetkým európskym regiónom umožnené 
investovať do tejto oblasti, ako sa 
stanovuje v článku 4 uvedeného 
nariadenia.

__________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 
2013 o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja a o osobitných ustanoveniach 
týkajúcich sa cieľa Investície do rastu a 
zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 
347, 20.12.2013, s. 289).
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) Investície do najnovšej 
infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná na to, 
aby obyvatelia Únie mohli využívať nové, 
inovatívne služby, sa nesmú obmedzovať 
na ústredné alebo husto osídlené oblasti, 
kde majú rýchlu návratnosť. Takéto 
investície je nutné súbežne realizovať aj 
v okrajových a najvzdialenejších 
regiónoch, ktoré sú menej osídlené 
a menej rozvinuté, aby sa ich zaostávanie 
neprehĺbilo ešte viac.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4d) Ako sa poznamenáva v štúdii, 
regionálna úroveň je zásadne dôležitá pre 
zistenie toho, aké príležitosti ponúka 
informačná spoločnosť, a pre 
vykonávanie plánov a programov 
určených na podporu jej rozvoja. V štúdii 
sa taktiež uvádza, že interakcia medzi 
rôznymi úrovňami správy prináša veľký 
potenciál rastu. Iniciatívy smerujúce zdola 
nahor a projekty smerujúce zhora nadol 
je potrebné kombinovať alebo aspoň 
rozvíjať súbežne, aby sa dosiahol cieľ 
vytvoriť jednotný digitálny trh.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii. 
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup 
k širokopásmovému pripojeniu 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbps pre 
všetkých občanov Únie a vybaviť Úniu 
maximálnou možnou rýchlosťou 
a kapacitou širokopásmového pripojenia. 
Únia však zaostáva za ostatnými hlavnými 
svetovými regiónmi, teda Severnou 
Amerikou, Afrikou a časťami Ázie, pokiaľ 
ide o zavádzanie a rozšírenie najnovšej 
generácie bezdrôtových širokopásmových 
technológií, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto politických cieľov. Viac 
ako polovica členských štátov požiadala 
o výnimku alebo v termíne stanovenom 
v rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.

(17) Rádiové frekvenčné spektrum je 
verejným statkom a základným zdrojom 
pre vnútorný trh s mobilnými, 
bezdrôtovými širokopásmovými 
a satelitnými komunikáciami v Únii. 
Rozvoj širokopásmových bezdrôtových 
komunikácií prispieva k realizácii 
Digitálnej agendy pre Európu a najmä 
cieľa do roku 2020 zabezpečiť prístup k 
širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou 
minimálne 30 Mbit/s pre všetkých občanov 
Únie bez ohľadu na ich miesto pobytu a 
vybaviť Úniu maximálnou možnou 
rýchlosťou a kapacitou širokopásmového 
pripojenia. Únia však zaostáva za 
ostatnými hlavnými svetovými regiónmi, 
teda Severnou Amerikou, Afrikou 
a časťami Ázie, pokiaľ ide o zavádzanie 
a rozšírenie najnovšej generácie 
bezdrôtových širokopásmových 
technológií, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie týchto politických cieľov. Viac 
ako polovica členských štátov požiadala 
o výnimku alebo v termíne stanovenom 
v rozhodnutí Európskeho parlamentu 
a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje
viacročný program politiky rádiového 
frekvenčného spektra, nestihla udeliť 
oprávnenia a sprístupniť pásmo 800 MHz 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie a tento nekoordinovaný 
proces je dôkazom naliehavosti zásahov 
dokonca v rámci súčasného programu 
politiky rádiového frekvenčného spektra. 
Opatrenia Únie na harmonizáciu 
podmienok dostupnosti a efektívneho 
využívania rádiového frekvenčného spektra 
pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho parlamentu a Rady 
676/2002/ES neboli na riešenie tohto 
problému dostatočné.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Rovnako by sa mali prijať kroky na 
zlepšenie zabezpečenia údajov koncových 
používateľov, ktorí používajú prístupové 
body v rádiových miestnych počítačových 
sieťach (RLAN), aby sa zlepšila dôvera 
spotrebiteľov a aby sa podporil rozvoj 
bezdrôtovej širokopásmovej 
infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Dobudovanie jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami si 
vyžaduje aj odstránenie prekážok pre 
koncových používateľov pri prístupe 
k elektronickým komunikačným službám 
v celej Únii. Verejné orgány by preto 
nemali vytvárať ani udržiavať prekážky pri 
cezhraničnom nákupe takýchto služieb. 
Poskytovatelia elektronických komunikácií 
pre verejnosť by nemali odmietnuť alebo 
obmedziť prístup koncových používateľov 
alebo ich diskriminovať na základe ich 
štátnej príslušnosti alebo členského štátu 
bydliska. Diferenciácia by však mala byť 
možná na základe objektívne 
odôvodnených rozdielov v nákladoch, 
rizikách a trhových podmienkach, akými 
sú rozdiely v dopyte a cenová politika 
konkurentov.

(43) Dobudovanie jednotného trhu 
s elektronickými komunikáciami si 
vyžaduje aj odstránenie prekážok pre 
koncových používateľov pri prístupe 
k elektronickým komunikačným službám 
v celej Únii. Verejné orgány preto nesmú
vytvárať ani udržiavať prekážky pri 
cezhraničnom nákupe takýchto služieb. 
Poskytovatelia elektronických komunikácií 
pre verejnosť nesmú odmietnuť ani 
obmedziť prístup koncových používateľov 
ani ich diskriminovať na základe ich štátnej 
príslušnosti alebo členského štátu bydliska. 
Diferenciácia by však mala byť možná na 
základe objektívne odôvodnených 
rozdielov v nákladoch, rizikách a trhových 
podmienkach, akými sú rozdiely v dopyte a 
cenová politika konkurentov, pričom je 
nutné zabezpečiť pokrytie celého územia 
Únie, a to aj v menej osídlených, 
okrajových a menej rozvinutých 
oblastiach.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44a) Odľahlosť, ostrovný charakter, 
malú hustotu obyvateľstva, nízky dopyt po 
službách a existenciu vnútroštátnych 
roamingových zón, čo sú spoločné 
charakteristiky rôznych častí Európy, 
najmä najvzdialenejších regiónov, 
nemožno považovať za objektívne kritériá, 
na základe ktorých by boli poskytovatelia 
služieb elektronickej komunikácie 
v pevných alebo mobilných sieťach 
oprávnení uplatňovať vyššie tarify.

Odôvodnenie 

Európsky trh s elektronickými komunikáciami, ktorého zavedenie je predmetom tohto 
nariadenia, musí umožniť všetkým spotrebiteľom v Európskej únii, aby využívali rovnaké 
tarify a aby mali nediskriminačný prístup k elektronickým komunikačným službám. Odľahlosť,
ostrovný charakter, malá hustota obyvateľstva, nízky dopyt zo strany spotrebiteľov 
a existencia vnútroštátnych roamingových zón preto nesmú mať za následok uplatňovanie 
vyšších taríf.  

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) Existuje takisto dopyt koncových 
používateľov po službách a aplikáciách, 
ktoré si vyžadujú zvýšenú úroveň zaistenej 
kvality služieb, ktoré ponúkajú 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií alebo služieb. Takéto služby 
môžu zahŕňať okrem iného vysielanie 
prostredníctvom internetového protokolu 
(IP-TV), videokonferencie a určité 

(49) Existuje takisto dopyt koncových 
používateľov po službách a aplikáciách, 
ktoré si vyžadujú zvýšenú úroveň zaistenej 
kvality služieb, ktoré ponúkajú 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií alebo služieb. Takéto služby 
môžu zahŕňať okrem iného vysielanie 
prostredníctvom internetového protokolu 
(IP-TV), videokonferencie a určité 
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aplikácie v zdravotníctve. Koncoví 
používatelia by takisto mali mať možnosť 
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 
alebo služieb zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby.

aplikácie v zdravotníctve. Koncoví 
používatelia by takisto mali mať možnosť 
slobodne uzatvárať s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií 
alebo služieb zmluvy o poskytovaní 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby. Poskytovanie takýchto 
špecializovaných služieb by nemalo mať 
za následok zhoršenie všeobecnej kvality 
prístupu na internet. Navyše, opatrenia na 
riadenie prevádzky by nemali byť 
uplatňované takým spôsobom, aby 
diskriminovali špecializované služby 
konkurujúce tým, ktoré ponúka 
poskytovateľ prístupu na internet priamo 
alebo v partnerstve s inými podnikmi, 
okrem prípadov, ak je to objektívne 
odôvodnené.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73) Prostredníctvom dvoj- alebo 
mnohostranných roamingových dohôd by 
mal mobilný operátor možnosť 
zaobchádzať s roamingom svojim 
domácim zákazníkom prostredníctvom 
sietí partnerov tak, ako keby bol do značnej 
miery rovnocenný službám, ktoré daný 
operátor poskytuje takýmto zákazníkom vo 
svojich vlastných sieťach, čo by sa v 
konečnom dôsledku odrazilo na jeho 
maloobchodných cenách pre takéto 
virtuálne pokrytie na sieti v celej Únii. 
Takéto opatrenie na veľkoobchodnej 
úrovni by mohlo umožniť vývoj nových 
roamingových produktov a prispieť tak k 
zvýšeniu výberu a hospodárskej súťaže na 
maloobchodnej úrovni.

(73) Prostredníctvom obchodných alebo 
technických roamingových dohôd by mal 
mobilný operátor možnosť zaobchádzať s 
roamingom svojich domácich zákazníkov 
prostredníctvom sietí partnerov tak, ako 
keby bol do značnej miery rovnocenný 
službám, ktoré daný operátor poskytuje 
takýmto zákazníkom vo svojich vlastných 
sieťach, čo by sa v konečnom dôsledku 
odrazilo na jeho maloobchodných cenách 
pre takéto virtuálne pokrytie na sieti v celej 
Únii. Takéto opatrenie na veľkoobchodnej 
úrovni by mohlo umožniť vývoj nových 
roamingových produktov a prispieť tak k 
zvýšeniu výberu a hospodárskej súťaže na 
maloobchodnej úrovni.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) členské štáty a orgány verejnej moci 
prijmú kroky na zaručenie 
nediskriminácie pri uplatňovaní taríf, 
používaní verejných elektronických 
komunikačných sietí a prístupe 
obyvateľov k službám elektronickej 
komunikácie na celom území Únie.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uprednostňovať investície do nových 
a pokročilých vysokokapacitných 
infraštruktúr, ktoré pokryjú celú Úniu 
a ktoré budú schopné uspokojiť vyvíjajúci 
sa dopyt koncových používateľov, 
a inovácie týchto infraštruktúr,

c) uprednostňovať investície do nových 
a pokročilých vysokokapacitných 
infraštruktúr, ktoré pokryjú celú Úniu 
a ktoré budú schopné uspokojiť vyvíjajúci 
sa dopyt koncových používateľov, 
a inovácie týchto infraštruktúr, a to najmä 
v menej osídlených, okrajových 
a najvzdialenejších regiónoch;

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Európsky poskytovateľ elektronických 
komunikácií má právo poskytovať 
elektronické komunikačné siete a služby 
v celej Únii a uplatňovať práva spojené 
s poskytovaním týchto sietí a služieb 
v každom členskom štáte, v ktorom pôsobí, 
na základe jednotného oprávnenia EÚ, 
ktoré podlieha len požiadavkám na 

1. Každý poskytovateľ elektronických 
komunikácií usadený v Únii má právo 
poskytovať elektronické komunikačné siete 
a služby v celej Únii a uplatňovať práva 
spojené s poskytovaním týchto sietí 
a služieb v každom členskom štáte, 
v ktorom pôsobí.
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splnenie oznamovacej povinnosti 
stanoveným v článku 4.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté ich záväzky 
podľa príslušných medzinárodných dohôd 
vrátane Rádiokomunikačného poriadku 
ITU príslušné vnútroštátne orgány 
zabezpečia, aby bolo využívanie rádiového 
frekvenčného spektra na ich území 
organizované, a najmä prijmú všetky 
opatrenia potrebné na pridelenie alebo 
priradenie rádiového frekvenčného spektra, 
aby sa ktorémukoľvek inému členskému 
štátu nezabránilo umožniť využívanie 
konkrétneho harmonizovaného pásma na 
svojom území v súlade s právnymi 
predpismi Únie.

1. Bez toho, aby boli dotknuté ich záväzky 
podľa príslušných medzinárodných dohôd 
vrátane Rádiokomunikačného poriadku 
ITU, príslušné vnútroštátne orgány 
zabezpečia, najmä s cieľom zaistiť 
vykonávanie článku 12, aby bolo 
využívanie rádiového frekvenčného spektra 
na ich území organizované, a najmä prijmú 
všetky opatrenia potrebné na pridelenie 
alebo priradenie rádiového frekvenčného 
spektra, aby sa ktorémukoľvek inému 
členskému štátu nezabránilo umožniť 
využívanie konkrétneho harmonizovaného 
pásma pre bezdrôtové širokopásmové 
komunikácie na jeho území v súlade 
s právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ktorýkoľvek dotknutý členský štát môže 
vyzvať skupinu pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra, aby mu poskytla 
svoju podporu a pomohla jemu 
a akémukoľvek inému členskému štátu 
dosahovať súlad s týmto článkom.

Ktorýkoľvek dotknutý členský štát môže 
vyzvať skupinu pre politiku rádiového 
frekvenčného spektra, aby mu poskytla 
svoju podporu a pomohla jemu 
a akémukoľvek inému členskému štátu 
dosiahnuť súlad s odsekmi 1 a 2 tohto 
článku.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú žiadne 
diskriminačné požiadavky alebo 
podmienky prístupu alebo využívania na 
koncových používateľov na základe ich 
štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska, 
pokiaľ takéto rozdiely nie sú objektívne 
odôvodnené.

2. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú žiadne 
diskriminačné požiadavky alebo 
podmienky prístupu alebo využívania na 
koncových používateľov na základe ich 
štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že výraz „objektívne 
odôvodnené“ svojou nejednoznačnosťou otvára cestu práve k tomu, čomu sa tento článok 
snaží zabrániť, teda možnosti poskytovateľov elektronických komunikácií verejnosti 
uplatňovať diskriminačné požiadavky alebo podmienky prístupu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – úvodné znenie 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ to nie je objektívne odôvodnené, 
poskytovatelia elektronických komunikácií 
verejnosti neuplatňujú tarify pre 
komunikácie v Únii končiace v inom 
členskom štáte, ktoré sú:

3. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú tarify 
pre komunikácie v Únii končiace v inom 
členskom štáte, ktoré sú:

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že výraz „objektívne 
odôvodnené“ svojou nejednoznačnosťou otvára cestu práve k tomu, čomu sa tento článok 
snaží zabrániť, teda možnosti poskytovateľov elektronických komunikácií verejnosti 
uplatňovať diskriminačné požiadavky alebo podmienky prístupu.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom umožniť poskytovanie 
špecializovaných služieb koncovým 
používateľom, poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody s 
cieľom prenášať súvisiace objemy dát 
alebo zabezpečovať prevádzku ako 
špecializované služby s vymedzenou 
kvalitou služby alebo určenou kapacitou. 
Poskytovanie takýchto špecializovaných 
služieb nesmie opakovane alebo sústavne
zhoršovať celkovú kvalitu služieb prístupu 
na internet.

S cieľom umožniť poskytovanie 
špecializovaných služieb koncovým 
používateľom, poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody s 
cieľom prenášať súvisiace objemy dát 
alebo zabezpečovať prevádzku ako 
špecializované služby s vymedzenou 
kvalitou služby alebo určenou kapacitou.
Poskytovanie takýchto špecializovaných 
služieb žiadnym spôsobom nezhoršuje 
celkovú kvalitu služieb prístupu na 
internet, a to predovšetkým v odľahlých 
oblastiach, kde sú šírky pásma 
obmedzenejšie.

Odôvodnenie

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že tento návrh nariadenia by mal 
homogénnym spôsobom na celom území EÚ zabrániť obmedzovaniu prenosových rýchlostí 
prostredníctvom poskytovania špecializovaných služieb. 

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2– pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie špecializovaných služieb 
v žiadnom prípade nemá za následok 
nižšiu kvalitu prístupu na internet, a to 
najmä v najvzdialenejších a severných 
riedko osídlených oblastiach, v ktorých sú 
prístup na internet a jeho kvalita často 
obmedzené.
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Odôvodnenie

Trhové sily často nedokážu zabezpečiť prístup na vysokokapacitný internet v odľahlých 
a riedko osídlených oblastiach. Prístup na internet je v týchto oblastiach mimoriadne dôležitý 
vzhľadom na potrebu prepájania veľkých geografických vzdialeností. Prístup na 
vysokokapacitný internet je nesmierne dôležitý práve v najsevernejších regiónoch, v ktorých 
sa vďaka cestovnému ruchu počet obyvateľov v určitých obdobiach roka dvadsaťnásobne 
zvyšuje.
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