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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 

(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 
zo strany poskytovateľa elektronických 
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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.

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.

V mobilných sieťach by sa nemalo 
považovať za zhoršenie všeobecnej kvality 
služby prístupu k internetu pre koncových 
užívateľov, ak je celkový negatívny vplyv 
iných služieb, než sú služby prístupu k 
internetu, neodvratný, minimálny a 
obmedzený na krátke časové obdobie. 
Národné regulačné orgány by mali 
zabezpečiť, aby poskytovatelia 
elektronických komunikácií pre verejnosť 
dodržiavali uvedenú požiadavku. V tejto 
súvislosti by národné regulačné orgány 
mali posúdiť vplyv na dostupnosť a 
všeobecnú kvalitu služieb prístupu k 
internetu prostredníctvom analýzy, okrem 
iného, parametrov kvality služby (ako sú 
latencia, jitter, stratovosť paketov), úrovní 
a vplyvov preťaženia siete, skutočnej 
rýchlosti v porovnaní s proklamovanou 
rýchlosťou, výkonnosti služieb prístupu k 
internetu v porovnaní s inými službami, 
než sú služby prístupu k internetu, a 
vnímania kvality koncovými užívateľmi.

V mobilných sieťach by sa nemalo 
považovať za zhoršenie všeobecnej kvality 
služby prístupu k internetu pre koncových 
užívateľov, ak je celkový negatívny vplyv 
iných služieb, než sú služby prístupu k 
internetu, neodvratný, minimálny a 
obmedzený na krátke časové obdobie. 
Národné regulačné orgány by mali 
zabezpečiť, aby poskytovatelia 
elektronických komunikácií pre verejnosť 
dodržiavali uvedenú požiadavku. V tejto 
súvislosti by národné regulačné orgány 
mali posúdiť vplyv na dostupnosť a 
všeobecnú kvalitu služieb prístupu k 
internetu prostredníctvom analýzy, okrem 
iného, parametrov kvality služby (ako sú 
latencia, jitter, stratovosť paketov), úrovní 
a vplyvov preťaženia siete, skutočnej 
rýchlosti v porovnaní s proklamovanou 
rýchlosťou, výkonnosti služieb prístupu k 
internetu v porovnaní s inými službami, 
než sú služby prístupu k internetu, a 
vnímania kvality koncovými užívateľmi.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zosúladiť toto odôvodnenie s PN k odôvodneniu 16.
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