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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 má nepriaznivý vplyv aj na konkurencieschopnosť a zamestnanosť, a to 
najmä v odvetviach, kde je zlepšenie konkurencieschopnosti podmienené prepojenosťou
a poskytovaním integrovaných služieb: logistika, bankovníctvo, 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 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Ako sa zdôrazňuje v štúdii 
Generálneho riaditeľstva Európskeho 
parlamentu pre vnútorné politiky, 
oddelenia B – štrukturálne politiky 
a politiky súdržnosti, nazvanej „Internet, 
digitálna agenda a hospodársky rozvoj 
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európskych regiónov“ z roku 2013, 
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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Ako sa poznamenáva vo vyššie 
uvedenej štúdii, regionálna úroveň je 
zásadne dôležitá pre zistenie toho, aké 
možnosti ponúka informačná spoločnosť, 
a pre vytvorenie programov určených na 
podporu jej rozvoja. V tejto štúdii sa 
taktiež uvádza, že interakcia medzi 
rôznymi úrovňami verejnej správy 
posilňuje veľký potenciál rastu. Tzv. 
prístupy zdola nahor a zhora nadol je 
potrebné kombinovať alebo aspoň 
rozvíjať súbežne, aby sa dosiahol cieľ 
vytvoriť jednotný digitálny trh.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) Investície do infraštruktúry novej 
generácie, ktorá je nevyhnutná pre to, aby 
Európania mohli využívať nové 
inovatívne služby, sa nesmú obmedzovať 
na ústredné alebo husto osídlené oblasti, 
kde majú rýchlu návratnosť. Je nutné ju 
súbežne rozširovať aj do okrajových, 
menej osídlených a menej rozvinutých
regiónov, aby sa ešte viac nezhoršili
obmedzenia ich rozvoja.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

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 

(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 
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rozdielov v nákladoch, rizikách a trhových 
podmienkach, akými sú rozdiely v dopyte a 
cenová politika konkurentov.

rozdielov v nákladoch, rizikách a trhových 
podmienkach, akými sú rozdiely v dopyte a 
cenová politika konkurentov, pričom je 
nutné zaručiť pokrytie celého územia EÚ, 
a to aj v menej osídlených, okrajových či 
menej rozvinutých oblastiach.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

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.

Or. fr

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ to nie je objektívne odôvodnené,
poskytovatelia elektronických komunikácií 

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

pre komunikácie v Únii končiace v inom 
členskom štáte, ktoré sú:

Or. fr

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 8

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 nesmie žiadnym spôsobom 
zhoršovať kvalitu služieb prístupu na 
internet, a to predovšetkým v periférnych 
oblastiach, kde sú prenosové rýchlosti
obmedzenejšie.

Or. fr

Odôvodnenie

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