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(17) Da bi preprečili negativen učinek 
zagotavljanja takšnih drugih storitev na 
razpoložljivost ali splošno kakovost 
storitev dostopa do interneta za končne 
uporabnike, je treba zagotoviti zadostno 
zmogljivost. Ponudniki javnih elektronskih 
komunikacij, vključno s ponudniki storitev 
dostopa do interneta, bi morali zato 
ponujati takšne druge storitve ali sklepati 
ustrezne dogovore s ponudniki vsebin, 
aplikacij ali storitev, ki omogočajo takšne 
druge storitve, le če zmogljivost omrežja 
omogoča njihovo zagotavljanje poleg vseh 
storitev dostopa do interneta. Določb te 
uredbe o zaščiti dostopa do odprtega 
interneta ne bi smeli zaobiti z drugimi 
storitvami, ki se uporabljajo ali ponujajo 
kot nadomestek za storitve dostopa do 
interneta. Vendar pa jih zgolj zaradi 
dejstva, da lahko dostop do interneta 
omogočajo tudi korporativne storitve, kot 
so navidezna zasebna omrežja, ne bi smeli 
šteti za nadomestek za storitve dostopa do 
interneta, če je zagotavljanje takšnega 
dostopa do interneta s strani ponudnika 
javnih elektronskih komunikacij skladno s 
členom 3(1) do (4) te uredbe in ga zato ni 
mogoče šteti za izogibanje tem določbam. 
Zagotavljanje takšnih storitev, ki niso 
storitve dostopa do interneta, ne bi smelo 
škodljivo vplivati na razpoložljivost in 
splošno kakovost storitev dostopa do 
interneta za končne uporabnike. V 
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mobilnih omrežjih je obseg prometa v 
posamezni radijski celici težje predvideti 
zaradi spreminjajočega se števila aktivnih 
končnih uporabnikov, zato bi lahko 
prihajalo do nepredvidenih učinkov na 
kakovost storitev dostopa do interneta za 
končne uporabnike.

splošno kakovost storitev dostopa do 
interneta za končne uporabnike. V 
mobilnih omrežjih je obseg prometa v 
posamezni radijski celici težje predvideti 
zaradi spreminjajočega se števila aktivnih 
končnih uporabnikov, zato bi lahko 
prihajalo do nepredvidenih učinkov na 
kakovost storitev dostopa do interneta za 
končne uporabnike.

Če je skupni negativni učinek storitev, ki 
niso storitve dostopa do interneta, 
neizogiben, kar najmanjši in omejen na 
kratko obdobje, se v mobilnih omrežjih ne 
bi smelo šteti, da je splošna kakovost 
storitev dostopa do interneta za končne 
uporabnike utrpela škodo. Nacionalni 
regulativni organi bi morali zagotoviti, da 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
izpolnjujejo to zahtevo. Nacionalni 
regulativni organi bi morali v zvezi s tem 
oceniti učinek na razpoložljivost in splošno 
kakovost storitev dostopa do interneta, med 
drugim z analizo parametrov kakovosti 
storitve (kot so prehodni čas, trepetanje, 
izguba paketov, itd.), ravni in posledic 
preobremenjenosti omrežja, dejanskih 
hitrosti v primerjavi z oglaševanimi, 
zmogljivosti storitev dostopa do interneta v 
primerjavi s storitvami, ki niso storitve 
dostopa do interneta, ter kakovosti, kot jo 
dojemajo končni uporabniki.

Če je skupni negativni učinek storitev, ki 
niso storitve dostopa do interneta, 
neizogiben, kar najmanjši in omejen na 
kratko obdobje, se v mobilnih omrežjih ne 
bi smelo šteti, da je splošna kakovost 
storitev dostopa do interneta za končne 
uporabnike utrpela škodo. Nacionalni 
regulativni organi bi morali zagotoviti, da 
ponudniki javnih elektronskih komunikacij 
izpolnjujejo to zahtevo. Nacionalni 
regulativni organi bi morali v zvezi s tem 
oceniti učinek na razpoložljivost in splošno 
kakovost storitev dostopa do interneta, med 
drugim z analizo parametrov kakovosti 
storitve (kot so prehodni čas, trepetanje, 
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dostopa do interneta, ter kakovosti, kot jo 
dojemajo končni uporabniki.
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