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

_____________________________________________________________
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
Text predložený Komisiou
(1) V oznámení Komisie, ktorým sa
stanovuje európska vízia pripojenia na
internet pre občanov a podniky na
digitálnom jednotnom trhu14, sa opisuje
niekoľko možných opatrení na zlepšenie
pripojenia v Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh
(1) V oznámení Komisie zo 14.
septembra 2016 s názvom Pripojenie pre
konkurencieschopný digitálny jednotný
trh – smerom k európskej gigabitovej
spoločnosti, ktorým sa stanovuje európska
vízia pripojenia na internet pre občanov,
verejné inštitúcie a podniky na digitálnom
jednotnom trhu, sa opisuje niekoľko
možných opatrení na zlepšenie pripojenia v
Európskej únii.

__________________
14

Oznámenie Komisie Európskemu
parlamentu, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a
Výboru regiónov s názvom Pripojenie pre
konkurencieschopný digitálny jednotný
trh – smerom k európskej gigabitovej
spoločnosti (COM(2016)0587).
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Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1a) Komisia vo svojom oznámení z 26.
augusta 2010 s názvom Nová digitálna
agenda pre Európu pripomína, že v
stratégii Európa 2020 sa zdôrazňuje, aké
dôležité je zaviesť širokopásmový internet
z hľadiska podpory sociálneho začlenenia
a konkurencieschopnosti v Únii, pričom
opätovne potvrdzuje cieľ, ktorým je
zabezpečiť, aby do roku 2020 mali všetci
občania Únie prístup k oveľa vyššej
rýchlosti internetu, a to nad 30 Mb/s, a
aby najmenej 50 % domácností v Únii
využívalo internetové pripojenie s
rýchlosťou viac ako 100 Mb/s.

Pozmeňujúci návrh 3
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 zjednodušených
plánovacích postupov a znížených
regulačných prekážok. Takéto prístupové
body vrátane tých, ktoré prispievajú
k poskytovaniu iných služieb pre verejnosť
alebo ktoré nemajú komerčnú povahu,
môžu významne prispieť k zlepšeniu
súčasných bezdrôtových komunikačných
sietí, ale mali by prispieť najmä k
zavádzaniu takýchto sietí budúcej
generácie, a to umožnením lepšieho
pokrytia v súlade s meniacimi sa
potrebami. Takéto prístupové body by mali
byť schopné fungovať ako súčasť siete s
jednotným systémom autentifikácie, ktorý
bude platný v celej Únii, a iné bezplatné
miestne siete pre bezdrôtové pripojenie by
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mali mať možnosť pripojiť sa k tomuto
systému. Uvedený systém by mal byť
v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a a
nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/21201b a využívanie
údajov na komerčnú reklamu alebo iné
komerčné použitia by nemalo byť
povolené.
__________________
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).
1B

Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra
2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia
týkajúce sa prístupu k otvorenému
internetu a ktorým sa mení smernica
2002/22/ES o univerzálnej službe
a právach užívateľov týkajúcich sa
elektronických komunikačných sietí
a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012
o roamingu vo verejných mobilných
komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú.
v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2a) V kontexte tohto nariadenia
bezplatné a neobmedzené miestne
bezdrôtové pripojenie znamená, že sa
poskytuje bez príslušnej odmeny, či už
prostredníctvom priamej platby alebo
iných druhov protihodnoty vrátane, okrem
iného, komerčnej reklamy a poskytovania
osobných údajov na komerčné účely, a,
bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia
vyžadované právom Únie alebo
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vnútroštátnym právom v súlade s právom
Únie, ako aj potreba zabezpečiť hladké
fungovanie siete, a najmä potreba zaručiť
spravodlivé rozdelenie kapacity medzi
používateľov v čase špičkového vyťaženia,
bez obmedzení, ak neexistuje obmedzenie
časového obdobia pripojenia používateľa
alebo obmedzenie rýchlosti prenosu či
objemu dát.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(2b) Konkurenčný trh a nadčasový
legislatívny rámec podnecujúci inováciu,
transeurópske siete a štruktúry, ako aj
nové obchodné modely sú hlavnou
hnacou silou investícií do sietí s veľmi
vysokou kapacitou, ktoré môžu priniesť
pripojenie občanom v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 6
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 Komisie
zo 14. septembra 2016 a s cieľom podporiť
digitálnu integráciu a predchádzať
zaostávaniu vzdialených a vidieckych
oblastí by Únia mala podporovať
poskytovanie vysokokvalitného
bezplatného a neobmedzeného miestneho
bezdrôtového pripojenia v miestnych
strediskách verejného života vrátane
vonkajších priestorov prístupných širokej
verejnosti, a to prostredníctvom cielenej
podpory. Takáto podpora zatiaľ nie je
stanovená v nariadení (EÚ) č. 1316/201315
ani v nariadení (EÚ) č. 283/201416.

__________________

__________________

15

15

Nariadenie Európskeho parlamentu a

Nariadenie Európskeho parlamentu a
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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.

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.

16

16

Nariadenie 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.

Nariadenie 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 7
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 poverené vykonávaním
verejnej služby, akými sú subjekty
verejného sektora a poskytovatelia služieb
vo verejnom záujme, k poskytovaniu
bezplatného a neobmedzeného miestneho
bezdrôtového pripojenia ako doplnkovej
služby k ich verejnej službe, aby sa
zabezpečilo, že ľudia v miestnych
spoločenstvách budú môcť v strediskách
verejného života zlepšovať svoje digitálne
zručnosti a využívať výhody
širokopásmového pripojenia s veľmi
vysokou rýchlosťou . K takýmto subjektom
môžu patriť obce, zoskupenia obcí,
spoločnosti vo vlastníctve obcí poverené
vykonávaním verejnej služby, neziskové
družstvá, komunitné centrá a ďalšie
miestne verejné orgány a inštitúcie.

(S cieľom zabezpečiť, aby bolo znenie navrhnuté Parlamentom jednotné vo všetkých jazykoch,
by mal pojem použitý pri preklade portugalského výrazu „gratuita e livre de restrições“
zodpovedať anglickému výrazu „free of charge and free from restrictions“ („bezplatný a
neobmedzený“).)
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Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(4a) Bezplatné mieste bezdrôtové
pripojenie by malo prispievať okrem
iného k lepšej územnej a sociálnej
súdržnosti, najmä na miestach
s obmedzeným prístupom k internetu.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(5a) Zlepšenie prístupu k rýchlemu
a ultrarýchlemu širokopásmovému
pripojeniu a službám informačných a
komunikačných technológií, najmä vo
vzdialených oblastiach, by mohlo zvýšiť
kvalitu života ľudí uľahčením prístupu k
službám (napr. elektronické zdravotníctvo
a elektronická verejná správa) a podporiť
rozvoj miestnych malých a stredných
podnikov (MSP). Príslušné orgány by
preto mali zabezpečiť, aby nikto nebol
vynechaný a aby internetový obsah
a online služby boli prístupné pre
všetkých.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(5b) S cieľom zaistiť úspech tohto
nariadenia a zdôrazniť kroky Únie v tejto
oblasti musí Komisia zabezpečiť, aby
subjekty realizujúce projekty
prostredníctvom tohto nariadenia
poskytovali koncovým používateľom čo
najviac informácií o dostupnosti služieb
a zdôrazňovali skutočnosť, že
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financovanie poskytla Únia.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 c (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(5c) Hodnoty a prínosy Únie by sa mali
propagovať prostredníctvom
vysvetľujúceho dokumentu, v ktorom sa
uvedie účel bezplatnej služby miestneho
bezdrôtového pripojenia.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(6a) Pokrytie novými prístupovými
sieťami na vidieku je stále výrazne nižšie
než v mestách, pričom iba 28 %
domácností na vidieku je pokrytých
pevnou technológiou prístupu.

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(7a) Zavedenie sietí 5G do roku 2020 by
malo byť hlavnou prioritou digitálneho
jednotného trhu, a to pre svoju zásadnú
dôležitosť pre potenciál Únie v oblasti
celosvetovej konkurencieschopnosti,
rastu, inovácie a výskumu. Prostriedky
Únie sa musia využívať účinne a vhodne,
aby sa plnili kľúčové úlohy.

Pozmeňujúci návrh 14
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 a malo by byť primerané
plánovaným prínosom s prihliadnutím na
potrebu zodpovednosti a primeranej
rovnováhy medzi zjednodušením a
kontrolou. Preto by sa táto intervencia
mala vykonať najvhodnejšími formami
finančnej pomoci, najmä prostredníctvom
grantov poskytovaných napríklad
prostredníctvom poukazov, dostupnými
podľa nariadenia o rozpočtových
pravidlách v súčasnosti alebo v budúcnosti.
Intervencia by nemala využívať finančné
nástroje. Mala by sa uplatňovať zásada
riadneho finančného hospodárenia.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(8a) Vzhľadom na obmedzený objem
finančných prostriedkov vo vzťahu k
možnému vysokému počtu žiadostí by sa
mali prijať kroky s cieľom zabezpečiť
zjednodušenie administratívnych postupov
tak, aby sa rozhodnutia mohli prijímať
včas. Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 by sa
malo zmeniť tak, aby sa členským štátom
umožnilo podporovať kategórie návrhov,
ktoré spĺňajú kritériá vymedzené v oddiele
4 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 283/2014,
čím sa zabráni individuálnemu
schvaľovaniu žiadostí a zabezpečí, že
osvedčovanie výdavkov a každoročné
prekladanie správ Komisii nebudú v
prípade grantov udelených na základe
tohto nariadenia povinné.

Pozmeňujúci návrh 16
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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 prevádzkovateľov, táto
intervencia by sa mala obmedziť na
projekty, ktoré nekopírujú už existujúce
bezplatné súkromné alebo verejné ponuky
s podobnými vlastnosťami v tej istej
oblasti. Tým by nemala byť vylúčená
dodatočná podpora projektov zavádzania v
rámci tejto iniciatívy z verejných alebo
súkromných zdrojov financovania, pretože
takéto kombinované financovanie by
mohlo prispieť k výraznejšiemu efektu,
ktorý by mal viesť k podnecovaniu
súkromných investícií a rozšíreniu
internetového pripojenia na širšie
publikum. V tejto súvislosti je potrebné
zaistiť synergiu s iným vnútroštátnym
financovaním alebo financovaním Únie
vrátane Európskeho fondu regionálneho
rozvoja s cieľom dosiahnuť maximálny
vplyv nielen z hľadiska prístupnosti pre
občanov, ale aj z hľadiska sociálnej
súdržnosti a pomoci pri preklenutí
digitálnej priepasti v menej rozvinutých
regiónoch.

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(9a) Dostupné rozpočtové prostriedky by
sa mali prideľovať geograficky
vyváženým spôsobom, aby sa mohli
podporiť projekty vo všetkých členských
štátoch. Pri prideľovaní by sa mala
zohľadniť aj potreba riešiť digitálnu
priepasť. Tieto zásady, ktorých cieľom je
zaručiť geografickú vyváženosť a
inkluzívnu spoločnosť, by sa mali
zahrnúť do príslušných pracovných
programov prijímaných v súlade s
nariadením (EÚ) č. 1316/2013 a týmto
nariadením a uvádzať vo výzvach na
predkladanie projektov a v prípade
potreby by mali umožniť väčšiu účasť
žiadateľov z členských štátov, v ktorých je
účasť relatívne nízka, so zameraním na
oblasti určené členskými štátmi alebo
Komisiou ako zaostávajúce z hľadiska
pripojenia alebo digitálnej gramotnosti.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 b (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(9b) Uprednostnenie miestnych MSP pri
obstarávaní a inštalácii vybavenia s
cieľom poskytovať miestne bezdrôtové
pripojenie v súlade s týmto nariadením by
mohlo zabezpečiť potenciál na inovácie a
vytváranie kvalitných pracovných miest
v obciach.

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
Text predložený Komisiou
(10) Na zabezpečenie urýchleného
poskytovania pripojenia v súlade s týmto
nariadením by sa mala finančná pomoc

Pozmeňujúci návrh
(10) Na zabezpečenie urýchleného
poskytovania pripojenia v súlade s týmto
nariadením by sa mala finančná pomoc
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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.

realizovať tak, aby sa v čo najväčšom
rozsahu využili online nástroje, ktoré
umožnia rýchle predkladanie a spracovanie
žiadostí a ktoré podporia zavádzanie,
monitorovanie a kontrolu nainštalovaných
miestnych bezdrôtových prístupových
bodov. Je dôležité, aby Komisia
informovala miestne orgány
o plánovanom opatrení a príslušných
podmienkach čo najskôr, aby im umožnila
pripraviť sa a podať žiadosť, keď sa
zverejnia výzvy na predkladanie návrhov.
Komisia a príslušné orgány členských
štátov by takisto mali vyvinúť maximálne
úsilie na dosiahnutie potrebnej
informovanosti o tomto programe.

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
Text predložený Komisiou
(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.

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 vysokokvalitný internet na
základe služieb vysokorýchlostného
širokopásmového pripojenia ako súčasť
podpory plnenia cieľov európskej
gigabitovej spoločnosti, by sa malo dbať
na dosiahnutie geografickej vyváženosti
finančnej pomoci a zníženie digitálnej
priepasti, podporu prístupu občanov k
výhodám informačnej spoločnosti a
podporu oblastí s relatívne nízkou
úrovňou vysokorýchlostného
širokopásmového pripojenia.

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(11a) Okrem toho by sa od príjemcov malo
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vyžadovať, aby poskytovali bezplatné
miestne bezdrôtové pripojenie najmenej
tri roky.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(11b) Opatrenia financované v súlade s
týmto nariadením by mali byť v
dlhodobom horizonte životaschopné a
udržateľné. Takáto životaschopnosť a
udržateľnosť by sa mala dosiahnuť
poskytnutím technických nástrojov na
zabezpečenie ich dlhodobej efektívnosti
prostredníctvom využívania technológií,
ktorých aktuálnosť a bezpečnosť pre
používateľov udržiavajú príjemcovia a
poskytovatelia služieb.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c
Text predložený Komisiou
c)
opatrenia v oblasti poskytovania
bezplatného miestneho bezdrôtového
pripojenia v miestnych spoločenstvách sa
financujú prostredníctvom grantov alebo
foriem finančnej pomoci iných ako
finančné nástroje.

Pozmeňujúci návrh
c)
opatrenia v oblasti poskytovania
bezplatného a neobmedzeného miestneho
bezdrôtového pripojenia v miestnych
spoločenstvách sa financujú
prostredníctvom grantov alebo foriem
finančnej pomoci iných ako finančné
nástroje.
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého
textu. Jeho prijatie si vyžiada príslušné
zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 22 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
4a.

V článku 22 sa dopĺňa tento odsek:

„Osvedčovanie výdavkov a každoročné
podávanie informácií Komisii uvedené
v druhom, resp. treťom odseku tohto
článku, nie sú povinné v prípade grantov
pridelených podľa článku 4 ods. 1 písm.
c) nariadenia (EÚ) č. 283/2014*.“
________________
* Nariadenie 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 25
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)
„miestny bezdrôtový prístupový bod“
je malé zariadenie s nízkym výkonom a
malým dosahom, ale s veľkou šírkou
pásma, ktoré na nevýhradnom základe
využíva rádiové frekvenčné spektrum,
infračervené frekvenčné spektrum alebo
frekvenčné spektrum viditeľného svetla,
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.

Odôvodnenie
Do textu by sa mali zaradiť aj novovznikajúce technológie ako LiFi, uznané v európskom
kódexe elektronickej komunikácie, a to najmä vzhľadom na potenciál týchto technológií
nevyužívajúcich rádiové vlny, ale svetlo, vo verejných priestoroch, ako sú nemocnice, kde
rádiové vlny nemusia byť najvhodnejšie.
Na prenosovú rýchlosť by to nemalo mať vplyv vzhľadom na to, že niekedy bude
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k prístupovému bodu pripojený veľký počet používateľov.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 283/2014
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c
Text predložený Komisiou
c)
podporuje poskytovanie bezplatného
miestneho bezdrôtového pripojenia v
miestnych spoločenstvách.

Pozmeňujúci návrh
c)
podporuje poskytovanie
vysokokvalitného, bezplatného a
neobmedzeného miestneho bezdrôtového
pripojenia v miestnych spoločenstvách.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 283/2014
Článok 6 – odsek 8a
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
vysokokvalitného, bezplatného a
neobmedzeného miestneho bezdrôtového
pripojenia v miestnych spoločenstvách
musia spĺňať podmienky stanovené v
oddiele 4 v prílohe.

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 283/2014
Príloha – oddiel 4
Text predložený Komisiou
6.

V prílohe sa vkladá tento oddiel:

Pozmeňujúci návrh
6.

V prílohe sa dopĺňa tento oddiel:

ODDIEL 4. BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE
V MIESTNYCH SPOLOČENSTVÁCH

„ODDIEL 4. BEZDRÔTOVÉ
PRIPOJENIE V MIESTNYCH
SPOLOČENSTVÁCH

Opatrenia zamerané na poskytovanie
bezplatného miestneho bezdrôtového
pripojenia v miestnych strediskách

Opatrenia zamerané na poskytovanie
bezplatného a neobmedzeného miestneho
bezdrôtového pripojenia v miestnych
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verejného života vrátane vonkajších
priestorov prístupných širokej verejnosti,
ktoré zohrávajú významnú úlohu vo
verejnom živote miestneho spoločenstva,
sú oprávnené na finančnú pomoc.

strediskách verejného života vrátane
vonkajších priestorov prístupných širokej
verejnosti, ktoré zohrávajú významnú
úlohu vo verejnom živote miestneho
spoločenstva, sú oprávnené na finančnú
pomoc. V záujme prístupnosti sa tieto
opatrenia pokiaľ možno vyhýbajú
potenciálnym jazykovým bariéram.

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 verejného sektora v zmysle
článku 3 ods. 1 smernice Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102* na
poskytovanie bezplatného miestneho
bezdrôtového pripojenia prostredníctvom
inštalácie miestnych bezdrôtových
prístupových bodov.
Oprávnené inštitúcie môžu finančnú
pomoc využívať na zriadenie bezplatného
miestneho bezdrôtového pripojenia
v miestach, ktoré sú najvhodnejšie
a najprístupnejšie pre komunitné
využívanie, a to aj v prípade, že nie sú vo
verejnom vlastníctve.

Projekty na poskytovanie bezdrôtového
pripojenia prostredníctvom voľne
prístupných miestnych bezdrôtových
prístupových bodov môžu získať finančné
prostriedky, ak:

Projekty na poskytovanie bezdrôtového
pripojenia prostredníctvom voľne
prístupných miestnych bezdrôtových
prístupových bodov môžu získať finančné
prostriedky, ak:

1)
ich vykonáva subjekt konajúci vo
verejnom záujme schopný plánovania a
dohľadu nad zriadením vnútorných alebo
vonkajších miestnych bezdrôtových
prístupových bodov na verejných
priestranstvách;

1)
ich vykonáva subjekt verejného
sektora schopný plánovania a dohľadu nad
zriadením vnútorných alebo vonkajších
miestnych bezdrôtových prístupových
bodov na verejných miestach, ako aj
zabezpečenia financovania prevádzkových
nákladov minimálne na tri roky;

2)
vychádzajú z vysokorýchlostného
širokopásmového pripojenia
umožňujúceho využívanie internetu vo
vysokej kvalite, ktoré

2)
vychádzajú zo širokopásmového
pripojenia s veľmi vysokou rýchlosťou
umožňujúceho využívanie internetu vo
vysokej kvalite, ktoré

a.
je bezplatné, ľahko prístupné a
používa najmodernejšie zariadenia, a

a.
je bezplatné, ľahko prístupné a
používa najmodernejšie zariadenia, pričom
využíva optimálne technologické riešenia
a najvyššie normy kybernetickej
bezpečnosti, a

b.
podporuje prístup k inovačným
digitálnym službám, ako sú služby

b.
podporuje prístup k inovatívnym
digitálnym službám, ako sú služby
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ponúkané prostredníctvom infraštruktúry
digitálnych služieb;

ponúkané prostredníctvom infraštruktúry
digitálnych služieb;

3)
používajú spoločnú vizuálnu identitu,
ktorú poskytne Komisia, a poskytujú odkaz
na súvisiace online nástroje.

3)
používajú spoločnú vizuálnu identitu,
ktorú poskytne Komisia, a poskytujú odkaz
na súvisiace online nástroje;
3a) rešpektujú zásadu technologickej
neutrality, efektívne využívajú verejné
financovanie a sú schopné prispôsobiť sa
najlepším technologickým ponukám.

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 už existujúce bezplatné
súkromné alebo verejné ponuky s
podobnými vlastnosťami vrátane kvality v
tej istej oblasti.

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
geograficky vyváženým spôsobom v
členských štátoch na projekty, ktoré
spĺňajú vyššie uvedené podmienky s
ohľadom na predložené návrhy a vo
všeobecnosti podľa zásady „kto prv príde,
ten prv berie“ v súlade s pracovnými
programami, ktoré prispievajú k
hospodárskej, sociálnej a územnej
súdržnosti v Únii a k presadzovaniu
digitálnej integrácie.
Členské štáty môžu prideliť vlastné zdroje
alebo zdroje pochádzajúce z európskych
štrukturálnych a investičných fondov na
rozvoj doplnkových služieb a ponúk, ktoré
posilnia udržateľnosť projektov.
Projekty financované podľa tohto oddielu
sa musia prevádzkovať a byť dôsledne
monitorované Komisiou najmenej tri
roky. Monitorovanie projektu Komisiou
pokračuje aj po období prevádzky, aby sa
získal prehľad o funkčnosti daného
projektu a možné vstupy pre budúce
iniciatívy.
__________________
*

Smernica Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra
2016 o prístupnosti webových sídel
a mobilných aplikácií subjektov verejného
sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).“
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