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21.10.2015 A8-0300/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 

 

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 

(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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oslabeniu podstaty práv koncových 

užívateľov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Buď je sloboda prijímať a odovzdávať informácie chránená, alebo nie je. Ponechať 

rozhodnutie, či došlo k porušeniu tohto základného práva v rozsahu, ktorý si vyžaduje zásah, 

v prvom rade na vnútroštátnych telekomunikačných regulačných orgánoch je pod úrovňou 

noriem, ktoré európski občania oprávnene očakávajú. 

Nasledujúca veta, ktorá odkazuje na postavenie na trhu, by sa z rovnakého dôvodu mala 

vypustiť. 
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21.10.2015 A8-0300/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 

 

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 

(9) Cieľom primeraného riadenia 

prevádzky je prispieť k efektívnemu 

využívaniu sieťových zdrojov a 

optimalizácii celkovej kvality prenosu 

spôsobom, ktorý zodpovedá objektívnym 

požiadavkám na prevádzku, 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 na riadenie 

prevádzky 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 vzhľadom na daný konkrétny 

účel riadenia siete. Takéto opatrenia by sa 

nemali uplatňovať dlhšie, než je 

nevyhnutné. 
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byť primerané vo vzťahu k účelu 

optimalizácie celkovej kvality a mali by 

zaobchádzať s rovnakou prevádzkou 

rovnakým spôsobom. Takéto opatrenia by 

sa nemali uplatňovať dlhšie, než je 

nevyhnutné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V pozícii Rady v prvom čítaní je rozpor, pokiaľ ide o podporovanie trvalého rozlišovania 

medzi rôznymi „kategóriami“ údajov na jednej strane a požiadavkou, aby takéto (trvalé) 

opatrenia boli prípustné len vtedy, keď sú neuplatňujú dlhšie, ako je „nevyhnutné“. V takom 

prípade by šifrovaná prevádzka, ktorá je neidentifikovateľnou kategóriou, nakoniec mohla byť 

diskriminovaná. 
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21.10.2015 A8-0300/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 

 

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 

(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 občas 

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 
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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 

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. 

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. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 
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situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 

 

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 

(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 

sa nedajú poskytovať službami prístupu k 

internetu. Takéto špecifické úrovne kvality 

sú zásadné pre fungovanie napríklad 

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 takéto služby, ktoré nie sú 

službami prístupu k internetu a ktoré sú 

optimalizované pre špecifický obsah, 

aplikácie alebo služby, alebo ich 

kombináciu, ak je optimalizácia zásadná 

pre 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 nie jednoducho udeliť prednosť 

pred porovnateľným obsahom, aplikáciami 
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koncovým užívateľom, a nie jednoducho 

udeliť všeobecnú prednosť pred 

porovnateľným 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. 

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 

Znenie pozície Rady v prvom čítaní je rozporné. Ak „porovnateľný obsah, aplikácie a služby“ 

sú dostupné prostredníctvom služby prístupu k internetu, tieto špecializované služby majú 

konkurenčnú výhodu – čo je priamo v rozpore s vyhláseným zámerom návrhu nariadenia. 

Cieľom PN je vyriešiť tento rozpor. Cieľom použitia výrazu „zásadný“ je odzrkadliť logiku 

požiadavky na „zvýšenú kvalitu z jedného konca na druhý“, ktorú Parlament podporil v 

prvom čítaní (pozri článok 2 ods. 15). 
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21.10.2015 A8-0300/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 

 

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 

(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 alebo 

obsahu, aplikácií alebo služieb 

dostupných prostredníctvom 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 
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ods. 1 až 4 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. 

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. 

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 

Cieľom je zosúladiť toto odôvodnenie s PN k odôvodneniu 16. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 

 

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 – pododsek 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 

Táto časť existuje v dôsledku snahy zabezpečiť neutrálne zaobchádzanie v rámci internetovej 

prevádzky a v dôsledku toho, že otázka existencie zásady neutrality siete už bola vyriešená v 

primárnych právnych predpisoch členských štátov a iných právnych predpisoch alebo 

ekvivalentných predpisoch na celom svete.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 

 

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 – pododsek 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, ktorou sa poskytuje prístup k 

internetu v súlade so zásadou neutrality 

siete, a teda pripojiteľnosť prakticky so 

všetkými koncovými bodmi internetu bez 

ohľadu na použitú sieťovú technológiu a 

koncové zariadenie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 

 

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 v 

tom, aby prijali dodatočné ustanovenia so 

zreteľom na prax oslobodenia určitých 

obsahov, aplikácií, alebo služieb alebo ich 

kategórií od dátovej kapacity. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento PN objasňuje pozíciu vyjednávačov, pokiaľ ide o schopnosť členských štátov prijímať 

opatrenia na ochranu proti diskriminácii na základe limitov sťahovania a nákladov, ako je 

napríklad nulová sadzba. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 40+ 

 

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 3 – pododsek 2 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

Prvým pododsekom sa nebráni 

poskytovateľom služieb prístupu k 

internetu vo vykonávaní opatrení na 

primerané riadenie prevádzky. Aby sa 

takéto opatrenia považovali za primerané, 

musia byť transparentné, nediskriminačné 

a proporcionálne, a nesmú sa zakladať na 

obchodných kritériách, ale na objektívne 

rozdielnych technických požiadavkách na 

kvalitu služby špecifických kategórií 

prevádzky. Takéto opatrenia nemonitorujú 

špecifický obsah a nezachovávajú sa 

dlhšie, než je nevyhnutné. 

Prvým pododsekom sa nebráni 

poskytovateľom služieb prístupu k 

internetu vo vykonávaní opatrení na 

primerané riadenie prevádzky. Nato, aby sa 

takéto opatrenia považovali za primerané, 

musia byť transparentné, nediskriminačné 

a proporcionálne a nesmú sa zakladať na 

obchodných kritériách. Takéto opatrenia 

nemonitorujú špecifický obsah a 

nezachovávajú sa dlhšie, než je 

nevyhnutné. 

Or. en 

Odôvodnenie 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 
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Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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21.10.2015 A8-0300/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 40+ 

 

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 3 – pododsek 3 – písmeno c 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

(c) sa predchádzalo hroziacemu 

preťaženiu siete a zmiernili sa účinky 

výnimočného alebo dočasného preťaženia 

siete pod podmienkou, že s rovnocennými 

kategóriami prevádzky sa zaobchádza 

rovnako. 

(c) sa predchádzalo účinkom výnimočného 

alebo dočasného preťaženia siete a aby sa 

zmierňovali pod podmienkou, že s 

ekvivalentnými druhmi prevádzky sa 

zaobchádza rovnakým spôsobom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon a ďalší 40+ 

 

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 5 

 

 

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh 

5. Poskytovatelia elektronických 

komunikácií pre verejnosť vrátane 

poskytovateľov služieb prístupu k internetu 

a poskytovatelia obsahu, aplikácií a služieb 

majú možnosť slobodne poskytovať iné 

služby, ako sú služby prístupu k internetu, 

ktoré sú optimalizované pre špecifický 

obsah, aplikácie alebo služby, alebo ich 

kombináciu, ak je optimalizácia potrebná 

na splnenie požiadaviek týkajúcich sa 

obsahu, aplikácií alebo služieb pre 

špecifickú úroveň kvality.  

5. Poskytovatelia elektronických 

komunikácií pre verejnosť vrátane 

poskytovateľov služieb prístupu k internetu 

a poskytovatelia obsahu, aplikácií a služieb 

majú možnosť slobodne poskytovať 

služby, ktoré nemožno poskytovať 

prostredníctvom služieb prístupu k 

internetu, ktoré sú optimalizované pre 

špecifický obsah, aplikácie alebo služby, 

alebo ich kombináciu, ak je optimalizácia 

potrebná na splnenie požiadaviek 

týkajúcich sa obsahu, aplikácií alebo 

služieb pre špecifickú úroveň kvality. 

Poskytovatelia prístupu na internet pre 

užívateľov nesmú robiť rozdiely medzi 

funkčne rovnocennými službami a 

aplikáciami. 

Poskytovatelia elektronických komunikácií 

pre verejnosť vrátane poskytovateľov 

služieb prístupu k internetu môžu 

poskytovať takéto služby alebo ich 

uľahčovať, len ak je kapacita siete 

dostatočná na ich poskytovanie nad rámec 

akýchkoľvek poskytovaných služieb 

prístupu k internetu. Takéto služby nesmú 

byť použiteľné alebo ponúkané ako 

náhrada služieb prístupu k internetu a 

nesmú byť na úkor dostupnosti alebo 

všeobecnej kvality služieb prístupu k 

internetu pre koncových užívateľov. 

Poskytovatelia elektronických komunikácií 

pre verejnosť vrátane poskytovateľov 

služieb prístupu k internetu môžu 

poskytovať takéto služby alebo ich 

uľahčovať, len ak je kapacita siete 

dostatočná na ich poskytovanie nad rámec 

akýchkoľvek poskytovaných služieb 

prístupu k internetu. Takéto služby nesmú 

byť použiteľné alebo ponúkané ako 

náhrada služieb prístupu k internetu alebo 

obsahu, aplikácií alebo služieb 

dostupných prostredníctvom služieb 

prístupu k internetu a nesmú byť na úkor 

dostupnosti alebo všeobecnej kvality 



 

AM\1076792SK.doc  PE570.903v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

služieb prístupu k internetu pre koncových 

užívateľov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je kľúčové, aby toto znenie bolo jasné, a to s cieľom minimalizovať neistotu a chrániť pred 

správaním porušujúcim hospodársku súťaž. 

 

 

 


