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21.10.2015 A8-0300/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pozícia Rady 

Odôvodnenie 3 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(3) Internet sa za posledné desaťročia rozvinul 

na otvorenú platformu inovácií s malými 

prekážkami prístupu pre koncových 

užívateľov, poskytovateľov obsahu, aplikácií a 

služieb a poskytovateľov služieb prístupu k 

internetu. Existujúci regulačný rámec je 

zameraný na podporu možnosti koncových 

užívateľov získať prístup k informáciám a šíriť 

ich alebo prevádzkovať aplikácie a služby 

podľa vlastného výberu. Značný počet 

koncových užívateľov je však ovplyvnený 

postupmi riadenia prevádzky, ktorými sa 

blokujú alebo spomaľujú špecifické aplikácie 

alebo služby. Uvedené tendencie si vyžadujú 

spoločné pravidlá na úrovni Únie, aby sa 

zabezpečila otvorenosť internetu a aby 

nedochádzalo k fragmentácii vnútorného trhu v 

dôsledku opatrení prijatých jednotlivými 

členskými štátmi. 

(3) Internet sa za posledné desaťročia rozvinul 

na otvorenú platformu inovácií s malými 

prekážkami prístupu pre koncových 

užívateľov, poskytovateľov obsahu, aplikácií a 

služieb a poskytovateľov služieb prístupu k 

internetu. „Neutralita siete“ v otvorenom 

internete je zásada, podľa ktorej by sa s celou 

internetovou prevádzkou malo zaobchádzať 

rovnako, bez diskriminácie, obmedzovania 

alebo zasahovania, a to bez ohľadu na 

odosielateľa, príjemcu, typ, obsah, zariadenie, 

službu alebo aplikáciu. Ako sa uvádza v 

uznesení Európskeho parlamentu zo 

17. novembra 2011 o otvorenom internete a 

neutralite siete v Európe, otvorený charakter 

internetu je kľúčovou hybnou silou 

hospodárskej súťaže, hospodárskeho rastu, 

sociálneho rozvoja a inovácie, ktorá viedla k 

obrovskému vývoju v oblasti online aplikácií, 

obsahu a služieb, a teda aj k rastu ponuky a 

dopytu po obsahu a službách, a je dôležitým 

motorom voľného šírenia znalostí, myšlienok 

a informácií, a to aj v krajinách, v ktorých je 

prístup k nezávislým médiám obmedzený. 

Existujúci regulačný rámec je zameraný na 

podporu možnosti koncových užívateľov 

získať prístup k informáciám a šíriť ich alebo 

prevádzkovať aplikácie a služby podľa 

vlastného výberu. Značný počet koncových 
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užívateľov je však ovplyvnený postupmi 

riadenia prevádzky, ktorými sa blokujú alebo 

spomaľujú špecifické aplikácie alebo služby. 

Uvedené tendencie si vyžadujú spoločné 

pravidlá na úrovni Únie, aby sa zabezpečila 

otvorenosť internetu a aby nedochádzalo k 

fragmentácii vnútorného trhu v dôsledku 

opatrení prijatých jednotlivými členskými 

štátmi. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pozícia Rady 

Odôvodnenie 7 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(7) V záujme vykonávania svojho práva na 

prístup k informáciám a obsahu a práva šíriť 

ich a využívať a poskytovať aplikácie a služby 

podľa vlastného výberu by sa mali koncoví 

užívatelia slobodne dohodnúť s 

poskytovateľmi služieb prístupu k internetu na 

tarifách za konkrétne objemy dát a rýchlostiach 

služby prístupu k internetu. Takýmito 

dohodami, ako aj akýmikoľvek obchodnými 

praktikami poskytovateľov služieb prístupu k 

internetu by sa nemalo obmedzovať 

vykonávanie uvedených práv, a tak obchádzať 

ustanovenia tohto nariadenia o zabezpečení 

prístupu k otvorenému internetu. Národné 

regulačné a iné príslušné orgány by mali mať 

právomoc zasiahnuť proti dohodám alebo 

obchodným praktikám, ktoré z dôvodu svojho 

rozsahu vedú k situáciám, keď je možnosť 

voľby koncových užívateľov v praxi podstatne 

znížená. Na tento účel by sa pri posudzovaní 

dohôd a obchodných praktík malo okrem 

iného zohľadniť príslušné postavenie na trhu 

uvedených dotknutých poskytovateľov služieb 

prístupu k internetu a poskytovateľov obsahu, 

aplikácií a služieb. Od národných regulačných 

a iných príslušných orgánov by sa malo 

požadovať, aby ako súčasť svojej 

monitorovacej funkcie a funkcie presadzovania 

pravidiel zasiahli, ak by dohody alebo 

obchodné praktiky viedli k oslabeniu podstaty 

(7) V záujme vykonávania svojho práva na 

prístup k informáciám a obsahu a práva šíriť 

ich a využívať a poskytovať aplikácie a služby 

podľa vlastného výberu by sa mali koncoví 

užívatelia slobodne dohodnúť s 

poskytovateľmi služieb prístupu k internetu na 

tarifách za konkrétne objemy dát a rýchlostiach 

služby prístupu k internetu. Takýmito 

dohodami, ako aj akýmikoľvek obchodnými 

praktikami poskytovateľov služieb prístupu k 

internetu by sa nemalo obmedzovať 

vykonávanie uvedených práv, a tak obchádzať 

ustanovenia tohto nariadenia o zabezpečení 

prístupu k otvorenému internetu. Národné 

regulačné a iné príslušné orgány by mali mať 

právomoc zasiahnuť proti dohodám alebo 

obchodným praktikám, ktoré vedú k situáciám, 

keď je možnosť voľby koncových užívateľov v 

praxi podstatne znížená. Od národných 

regulačných a iných príslušných orgánov by sa 

malo požadovať, aby ako súčasť svojej 

monitorovacej funkcie a funkcie presadzovania 

pravidiel zasiahli, ak by dohody alebo 

obchodné praktiky viedli k oslabeniu podstaty 

práv koncových užívateľov. 
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práv koncových užívateľov. 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Týmto sa text opätovne zosúlaďuje s prvým čítaním Parlamentu, pozri odôvodnenia 47 až 49, článok 

23 ods. 5 a článok 24. 
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21.10.2015 A8-0300/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pozícia Rady 

Odôvodnenie 9 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(9) Cieľom primeraného riadenia prevádzky je 

prispieť k efektívnemu využívaniu sieťových 

zdrojov a optimalizácii celkovej kvality 

prenosu spôsobom, ktorý zodpovedá 

objektívne rozdielnym technickým 
požiadavkám na kvalitu služby špecifických 

kategórií prevádzky, a teda prenášanému 

obsahu, aplikáciám a službám. Opatrenia na 

primerané riadenie prevádzky, ktoré uplatňujú 

poskytovatelia služieb prístupu k internetu, by 

mali byť transparentné, nediskriminačné a 

proporcionálne a nemali by sa zakladať na 

obchodných kritériách. Požiadavka, aby 

opatrenia na riadenie prevádzky boli 

nediskriminačné, nebráni poskytovateľom 

služieb prístupu k internetu, aby v záujme 

optimalizácie celkovej kvality prenosu uplatnili 

opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré sú pre 

objektívne rôzne kategórie prevádzky 

rozdielne. Akékoľvek takéto diferencovanie 

by malo, s cieľom optimalizovať celkovú 

kvalitu a skúsenosti užívateľov, byť povolené 

len na základe objektívne rôznej technickej 

kvality požiadaviek na služby (napríklad 

pokiaľ ide o latenciu, jitter, stratovosť paketov 

a šírku pásma) špecifických kategórií 

prevádzky, a nie na základe obchodných 

kritérií. Takéto rozdielne opatrenia by mali byť 

primerané vo vzťahu k účelu optimalizácie 

celkovej kvality a mali by zaobchádzať s 

(9) Cieľom primeraného riadenia prevádzky je 

prispieť k efektívnemu využívaniu sieťových 

zdrojov a optimalizácii celkovej kvality 

prenosu spôsobom, ktorý zodpovedá 

objektívnym požiadavkám prevádzky, a teda 

prenášanému obsahu, aplikáciám a službám. 

Opatrenia na primerané riadenie prevádzky, 

ktoré uplatňujú poskytovatelia služieb prístupu 

k internetu, by mali byť transparentné, 

nediskriminačné a proporcionálne a nemali by 

sa zakladať na obchodných kritériách. 

Požiadavka, aby opatrenia na riadenie 

prevádzky boli nediskriminačné, nebráni 

poskytovateľom služieb prístupu k internetu, 

aby v záujme optimalizácie celkovej kvality 

prenosu uplatnili opatrenia na riadenie 

prevádzky. Akékoľvek opatrenia týkajúce sa 

riadenia dopravy by mali, s cieľom 

optimalizovať celkovú kvalitu a skúsenosti 

užívateľov, byť povolené len na základe 

objektívne rôznych požiadaviek (napríklad 

pokiaľ ide o latenciu, jitter, stratovosť paketov 

a šírku pásma), a nie na základe obchodných 

kritérií. Takéto opatrenia by mali byť 

primerané vo vzťahu k danému osobitnému 

účelu riadenia siete. Takéto opatrenia by sa 

nemali uplatňovať dlhšie, než je nevyhnutné. 
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rovnakou prevádzkou rovnakým spôsobom. 

Takéto opatrenia by sa nemali uplatňovať 

dlhšie, než je nevyhnutné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento navrhovaný pozmeňujúci návrh zosúlaďuje odôvodnenie s článkom 3 ods. 3 písm. c) prijatým v 

rámci trialógu. Odráža zmysel tak pôvodného návrhu Komisie týkajúceho sa článku 23 ods. 5, ako aj 

pozmeňujúceho návrhu, ktorý prijal Parlament v súvislosti s tým istým článkom. 



 

AM\1076750SK.doc  PE570.903 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0300/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pozícia Rady 

Odôvodnenie 15 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(15) Po tretie, môžu byť potrebné aj opatrenia, 

ktoré presahujú takéto primerané opatrenia na 

riadenie prevádzky, aby sa predchádzalo 

hroziacemu preťaženiu siete, to znamená 

situáciám, keď môže kedykoľvek dôjsť k 

preťaženiu, a na zmierňovanie účinkov 
preťaženia siete, ak k takému preťaženiu 

dochádza len dočasne alebo vo výnimočných 

situáciách. Na základe zásady proporcionality 

sa vyžaduje, aby opatrenia na riadenie 

prevádzky na základe uvedenej výnimky 

zaobchádzali s rovnocennými kategóriami 

prevádzky rovnako. Dočasné preťaženie by sa 

malo chápať tak, že sa týka špecifických 

situácií krátkeho trvania, pri ktorých náhly 

nárast počtu užívateľov okrem pravidelných 

užívateľov, alebo náhly nárast dopytu po 

špecifickom obsahu, aplikáciách alebo 

službách, môže prekročiť prenosovú kapacitu 

niektorých prvkov siete, čím sa reakcie zvyšku 

siete spomalia. K dočasnému preťaženiu môže 

dôjsť najmä v mobilných sieťach, ktoré viac 

podliehajú premenlivým podmienkam, ako 

napríklad fyzickým prekážkam, nižšiemu 

pokrytiu signálom vnútri budov alebo rôznemu 

počtu aktívnych užívateľov s meniacou sa 

lokalitou. Zatiaľ čo možno predpokladať, že k 

takémuto dočasnému preťaženiu môže dôjsť z 

času na čas na určitých miestach v sieti – tak, 

že ho nemožno považovať za výnimočné, 

(15) Po tretie, môžu byť potrebné aj opatrenia, 

ktoré presahujú takéto primerané opatrenia na 

riadenie prevádzky, aby sa zmierňovali účinky 

preťaženia siete, ak k takému preťaženiu 

dochádza len dočasne alebo vo výnimočných 

situáciách. Na základe zásady proporcionality 

sa vyžaduje, aby opatrenia na riadenie 

prevádzky na základe uvedenej výnimky 

zaobchádzali s rovnocennými kategóriami 

prevádzky rovnako. Dočasné preťaženie by sa 

malo chápať tak, že sa týka špecifických 

situácií krátkeho trvania, pri ktorých náhly 

nárast počtu užívateľov okrem pravidelných 

užívateľov, alebo náhly nárast dopytu po 

špecifickom obsahu, aplikáciách alebo 

službách, môže prekročiť prenosovú kapacitu 

niektorých prvkov siete, čím sa reakcie zvyšku 

siete spomalia. K dočasnému preťaženiu môže 

dôjsť najmä v mobilných sieťach, ktoré viac 

podliehajú premenlivým podmienkam, ako 

napríklad fyzickým prekážkam, nižšiemu 

pokrytiu signálom vnútri budov alebo rôznemu 

počtu aktívnych užívateľov s meniacou sa 

lokalitou. Zatiaľ čo možno predpokladať, že k 

takémuto dočasnému preťaženiu môže dôjsť z 

času na čas na určitých miestach v sieti – tak, 

že ho nemožno považovať za výnimočné, 

nemôže sa opakovať tak často alebo na také 

dlhé obdobia, aby rozšírenie kapacity bolo 

ekonomicky odôvodnené. Výnimočné 
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nemôže sa opakovať tak často alebo na také 

dlhé obdobia, aby rozšírenie kapacity bolo 

ekonomicky odôvodnené. Výnimočné 

preťaženie by sa malo chápať tak, že sa týka 

nepredvídateľných a neodvratných situácií 

preťaženia, a to v mobilných ako aj pevných 

sieťach. Možné príčiny uvedených situácií 

zahŕňajú technickú poruchu, ako je výpadok 

služby spôsobený poškodenými káblami alebo 

inými prvkami infraštruktúry, nečakané zmeny 

v presmerovaní prevádzky alebo veľké 

zvýšenie sieťovej prevádzky v dôsledku 

núdzovej situácie alebo iné situácie mimo 

kontroly poskytovateľov služieb prístupu k 

internetu. Takéto problémy preťaženia sú 

pravdepodobne zriedkavé, ale môžu byť 

závažné, a nemusia mať nevyhnutne krátke 

trvanie. Skutočnosť, že je potrebné uplatňovať 

opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré 

presahujú primerané opatrenia na riadenie 

prevádzky, na účely prevencie alebo 

zmiernenia účinkov dočasného alebo 

výnimočného preťaženia siete by nemala dávať 

poskytovateľom služieb prístupu k internetu 

možnosť obísť všeobecný zákaz blokovania, 

spomaľovania, pozmeňovania, obmedzovania, 

zasahovania, znehodnocovania alebo 

diskriminácie, pokiaľ ide o špecifický obsah, 

aplikácie alebo služby alebo ich špecifické 

kategórie. Opakujúce sa a dlhodobejšie 

preťaženie siete, ktoré nie je výnimočné ani 

dočasné, by nemalo využívať túto výnimku, ale 

skôr by sa malo riešiť rozšírením kapacity 

siete. 

preťaženie by sa malo chápať tak, že sa týka 

nepredvídateľných a neodvratných situácií 

preťaženia, a to v mobilných ako aj pevných 

sieťach. Možné príčiny uvedených situácií 

zahŕňajú technickú poruchu, ako je výpadok 

služby spôsobený poškodenými káblami alebo 

inými prvkami infraštruktúry, nečakané zmeny 

v presmerovaní prevádzky alebo veľké 

zvýšenie sieťovej prevádzky v dôsledku 

núdzovej situácie alebo iné situácie mimo 

kontroly poskytovateľov služieb prístupu k 

internetu. Takéto problémy preťaženia sú 

pravdepodobne zriedkavé, ale môžu byť 

závažné, a nemusia mať nevyhnutne krátke 

trvanie. Skutočnosť, že je potrebné uplatňovať 

opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré 

presahujú primerané opatrenia na riadenie 

prevádzky, na účely prevencie alebo 

zmiernenia účinkov dočasného alebo 

výnimočného preťaženia siete by nemala dávať 

poskytovateľom služieb prístupu k internetu 

možnosť obísť všeobecný zákaz blokovania, 

spomaľovania, pozmeňovania, obmedzovania, 

zasahovania, znehodnocovania alebo 

diskriminácie, pokiaľ ide o špecifický obsah, 

aplikácie alebo služby alebo ich špecifické 

kategórie. Opakujúce sa a dlhodobejšie 

preťaženie siete, ktoré nie je výnimočné ani 

dočasné, by nemalo využívať túto výnimku, ale 

skôr by sa malo riešiť rozšírením kapacity 

siete. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh zosúlaďuje text s pozíciou Európskeho parlamentu v prvom čítaní (článok 23 

ods. 5). Treba poznamenať, že ani návrh Komisie ani text Parlamentu v prvom čítaní nijako 

neodkazoval na „hroziace preťaženie“.  
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21.10.2015 A8-0300/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pozícia Rady 

Odôvodnenie 16 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(16) Zo strany poskytovateľov obsahu, 

aplikácií a služieb existuje dopyt, aby boli 

schopní poskytovať iné elektronické 

komunikačné služby, ako sú služby prístupu k 

internetu, v prípade ktorých sú potrebné 

špecifické úrovne kvality, ktoré nie sú 

zaručené službami prístupu k internetu.  

Takéto špecifické úrovne kvality vyžadujú 

napríklad niektoré služby, ktoré reagujú na 

verejný záujem, alebo niektoré nové 

komunikačné služby stroj-stroj. Poskytovatelia 

elektronických komunikácií pre verejnosť 

vrátane poskytovateľov služieb prístupu k 

internetu a poskytovatelia obsahu, aplikácií a 

služieb by preto mali mať možnosť slobodne 

poskytovať služby, ktoré nie sú službami 

prístupu k internetu a ktoré sú optimalizované 

pre špecifický obsah, aplikácie alebo služby, 

alebo ich kombináciu, ak je optimalizácia 

nevyhnutná na splnenie požiadaviek týkajúcich 

sa obsahu, aplikácií alebo služieb pre 

špecifickú úroveň kvality. Národné regulačné 

orgány by mali overiť, či a v akom rozsahu je 

takáto optimalizácia objektívne nevyhnutná na 

zabezpečenie jedného alebo viacerých 

špecifických a kľúčových aspektov obsahu, 

aplikácií alebo služieb a na zodpovedajúce 

zabezpečenie kvality poskytovanej koncovým 

užívateľom, a nie jednoducho udeliť 

všeobecnú prednosť pred porovnateľným 

(16) Zo strany poskytovateľov obsahu, 

aplikácií a služieb existuje dopyt, aby boli 

schopní poskytovať iné elektronické 

komunikačné služby, ako sú služby prístupu k 

internetu, v prípade ktorých sú potrebné 

špecifické úrovne kvality, ktoré nemôžu 

poskytnúť služby prístupu k internetu. Takéto 

špecifické úrovne kvality sú nevyhnutné 

napríklad pre fungovanie niektorých služieb, 

ktoré reagujú na verejný záujem, alebo 

niektorých nových komunikačných služieb 
stroj-stroj. Poskytovatelia elektronických 

komunikácií pre verejnosť vrátane 

poskytovateľov služieb prístupu k internetu a 

poskytovatelia obsahu, aplikácií a služieb by 

preto mali mať možnosť slobodne poskytovať 

také služby, ktoré nie sú službami prístupu k 

internetu a ktoré sú optimalizované pre 

špecifický obsah, aplikácie alebo služby, alebo 

ich kombináciu, ak je optimalizácia 

nevyhnutná na splnenie požiadaviek týkajúcich 

sa obsahu, aplikácií alebo služieb pre 

špecifickú úroveň kvality. Národné regulačné 

orgány by mali overiť, či a v akom rozsahu je 

takáto optimalizácia objektívne nevyhnutná na 

zabezpečenie fungovania obsahu, aplikácií 

alebo služieb a na zodpovedajúce 

zabezpečenie kvality poskytovanej koncovým 

užívateľom, a nie jednoducho udeliť 

všeobecnú prednosť pred porovnateľným 
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obsahom, aplikáciami alebo službami 

dostupnými prostredníctvom služby prístupu k 

internetu, a tým obchádzať ustanovenia 

týkajúce sa opatrení na riadenie prevádzky, 

ktoré sa vzťahujú na služby prístupu k 

internetu. 

obsahom, aplikáciami alebo službami 

dostupnými prostredníctvom služby prístupu k 

internetu, a tým obchádzať ustanovenia 

týkajúce sa opatrení na riadenie prevádzky, 

ktoré sa vzťahujú na služby prístupu k 

internetu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh by čiastočne obnovil pozíciu Parlamentu v prvom čítaní. Pozri článok 23 

ods. 5 a článok 24 ods. 1. 
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21.10.2015 A8-0300/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pozícia Rady 

Odôvodnenie 17 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(17) S cieľom zabrániť, aby malo poskytovanie 

takýchto iných služieb negatívny vplyv na 

dostupnosť alebo všeobecnú kvalitu služieb 

prístupu k internetu pre koncových užívateľov, 

je potrebné zabezpečiť dostatočnú kapacitu. 

Poskytovatelia elektronických komunikácií pre 

verejnosť vrátane poskytovateľov služieb 

prístupu k internetu by preto mali ponúkať 

takéto iné služby alebo uzatvoriť 

zodpovedajúce dohody s poskytovateľmi 

obsahu, aplikácií alebo služieb umožňujúcich 

takéto iné služby, len ak je kapacita siete 

dostatočná na ich poskytovanie nad rámec 

akýchkoľvek poskytovaných služieb prístupu k 

internetu. Ustanovenia tohto nariadenia o 

zabezpečení prístupu k otvorenému internetu 

by sa nemali obchádzať prostredníctvom iných 

služieb, ktoré by sa mohli použiť alebo sú 

ponúkané ako náhrada služieb prístupu k 

internetu. Samotná skutočnosť, že podnikové 

služby, ako sú virtuálne súkromné siete, tiež 

môžu poskytovať prístup k internetu, by však 

nemala viesť k tomu, že sú považované za 

náhradu služieb prístupu k internetu za 

predpokladu, že poskytovanie takéhoto 

prístupu k internetu zo strany poskytovateľa 

elektronických komunikácií pre verejnosť je v 

súlade s článkom 3 ods. 1 až 4 tohto 

nariadenia, a preto ho nie je možné považovať 

za obchádzanie uvedených ustanovení. 

(17) S cieľom zabrániť, aby malo poskytovanie 

takýchto iných služieb negatívny vplyv na 

dostupnosť alebo všeobecnú kvalitu služieb 

prístupu k internetu pre koncových užívateľov, 

je potrebné zabezpečiť dostatočnú kapacitu. 

Poskytovatelia elektronických komunikácií pre 

verejnosť vrátane poskytovateľov služieb 

prístupu k internetu by preto mali ponúkať 

takéto iné služby alebo uzatvoriť 

zodpovedajúce dohody s poskytovateľmi 

obsahu, aplikácií alebo služieb umožňujúcich 

takéto iné služby, len ak je kapacita siete 

dostatočná na ich poskytovanie nad rámec 

akýchkoľvek poskytovaných služieb prístupu k 

internetu. Ustanovenia tohto nariadenia o 

zabezpečení prístupu k otvorenému internetu 

by sa nemali obchádzať prostredníctvom iných 

služieb, ktoré by sa mohli použiť alebo sú 

ponúkané ako náhrada služieb prístupu k 

internetu či k obsahu, aplikáciám alebo 

službám dostupným nad rámec služieb 

prístupu k internetu. Samotná skutočnosť, že 

podnikové služby, ako sú virtuálne súkromné 

siete, tiež môžu poskytovať prístup k internetu, 

by však nemala viesť k tomu, že sú 

považované za náhradu služieb prístupu k 

internetu za predpokladu, že poskytovanie 

takéhoto prístupu k internetu zo strany 

poskytovateľa elektronických komunikácií pre 

verejnosť je v súlade s článkom 3 ods. 1 až 4 
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Poskytovaním takýchto služieb, ktoré sú iné 

než služby prístupu k internetu, by nemala 

trpieť dostupnosť a všeobecná kvalita služieb 

prístupu k internetu pre koncových užívateľov. 

V mobilných sieťach sa objem prevádzky v 

danej rádiovej bunke ťažšie predvída 

vzhľadom na meniaci sa počet aktívnych 

koncových užívateľov a z tohto dôvodu sa 

môže za nepredvídateľných okolností prejaviť 

vplyv na kvalitu služieb prístupu k internetu 

pre koncových užívateľov. 

tohto nariadenia, a preto ho nie je možné 

považovať za obchádzanie uvedených 

ustanovení. Poskytovaním takýchto služieb, 

ktoré sú iné než služby prístupu k internetu, by 

nemala trpieť dostupnosť a všeobecná kvalita 

služieb prístupu k internetu pre koncových 

užívateľov. V mobilných sieťach sa objem 

prevádzky v danej rádiovej bunke ťažšie 

predvída vzhľadom na meniaci sa počet 

aktívnych koncových užívateľov a z tohto 

dôvodu sa môže za nepredvídateľných 

okolností prejaviť vplyv na kvalitu služieb 

prístupu k internetu pre koncových užívateľov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh by obnovil pozíciu Parlamentu v prvom čítaní (pozri článok 23 ods. 

5 a článok 24 ods. 1). 
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21.10.2015 A8-0300/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pozícia Rady 

Článok 2 – odsek 2 – bod 1 a (nový) 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

  (1a) „neutralita siete“ je zásada, podľa ktorej 

celá internetová prevádzka je založená na 

rovnosti bez diskriminácie, obmedzenia alebo 

rušenia, nezávisle od odosielateľa, príjemcu, 

typu, obsahu, zariadenia, služby alebo 

aplikácie;  

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh by obnovil pozíciu Parlamentu v prvom čítaní čl. 2. 
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21.10.2015 A8-0300/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pozícia Rady 

Článok 2 – odsek 2 – bod 2  

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(2) „služba prístupu k internetu“ je verejne 

dostupná elektronická komunikačná služba, 

ktorou sa poskytuje prístup k internetu, a teda 

pripojiteľnosť prakticky so všetkými 

koncovými bodmi internetu bez ohľadu na 

použitú sieťovú technológiu a koncové 

zariadenie. 

(2) „služba prístupu k internetu“ je verejne 

dostupná elektronická komunikačná služba, 

ktorá poskytuje prístup k internetu v súlade so 

zásadou neutrality siete, a teda prepojiteľnosť 

prakticky so všetkými koncovými bodmi 

internetu bez ohľadu na použitú sieťovú 

technológiu a koncové zariadenie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh by obnovil pozíciu Parlamentu v prvom čítaní čl. 2. 
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21.10.2015 A8-0300/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Michel Reimon 

v mene skupiny Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Odporúčanie do druhého čítania A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pozícia Rady 

Článok 3 – odsek 2  

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

2. Dohodami medzi poskytovateľmi služieb 

prístupu k internetu a koncovými užívateľmi o 

obchodných a technických podmienkach a 

charakteristických znakoch služieb prístupu k 

internetu, ako je cena, objemy dát alebo 

rýchlosť, a akýmikoľvek obchodnými 

praktikami, ktoré vykonávajú poskytovatelia 

služieb prístupu k internetu, sa nesmie 

obmedziť výkon práv koncových užívateľov 

ustanovených v odseku 1. 

2. Dohodami medzi poskytovateľmi služieb 

prístupu k internetu a koncovými užívateľmi o 

obchodných a technických podmienkach a 

charakteristických znakoch služieb prístupu k 

internetu, ako je cena, objemy dát alebo 

rýchlosť, a akýmikoľvek obchodnými 

praktikami, ktoré vykonávajú poskytovatelia 

služieb prístupu k internetu, sa nesmie 

obmedziť výkon práv koncových užívateľov 

ustanovených v odseku 1. Tento odsek nebráni 

členským štátom prijať dodatočné nariadenia 

vzhľadom na prax udelenia výnimky 

niektorým obsahom, aplikáciám, službám 

alebo kategóriám služieb, pokiaľ ide o dátové 

limity. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh sa pokúša zladiť rôzne pozície troch inštitúcií a odráža úmysel 

zákonodarcov. Tento pozmeňujúci návrh objasňuje pozíciu dohodnutú v rámci neformálnych 

trialógov. 

 

 

 


