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RIADENIE INTERNETU

Pozíciu Komisie, ktorú predstavila vo svojom oznámení v júni 2009, možno zhrnúť takto:

a) jednoznačné uprednostnenie toho, čo sa expresívne nazýva „vedúca úloha súkromného 
sektora“; 
b) obavy z nedostatočne reprezentatívnej štruktúry Internetovej korporácie pre prideľovanie 
mien a čísiel (ICANN); 
c) jasné znepokojenie nad nedostatočnou kontrolou medzinárodného spoločenstva vrátane EÚ 
nad fungovaním korporácie ICANN. 

Komisia na jednej strane navrhuje internú reformu ICANN, ktorej výsledkom by bolo „úplné 
prevzatie zodpovednosti a transparentnosť“; na druhej strane navrhuje nahradiť „súčasné 
úpravy a jednostranný dozor nad ICANN iným mechanizmom s cieľom zabezpečiť, aby 
ICANN prevzala zodpovednosť voči mnohým stranám“. 

V skratke je potrebné uviesť, že Internetová korporácia pre prideľovanie mien a čísiel 
(ICANN) je nezisková korporácia, ktorá spadá pod kalifornské právo, čo spôsobuje neustále
právne problémy. V tejto súvislosti sa internet označuje ako „sieť medzinárodných sietí, ktorá 
nepatrí žiadnemu konkrétnemu národu, jednotlivcovi alebo korporácii“, a z tohto dôvodu sa 
zaväzuje slúžiť globálnym záujmom bez ohľadu na hranice medzi jednotlivými štátmi. 

Táto sieť zameraná na riadenie nového a komplexného sveta nevyhnutne vyvoláva 
kontroverziu medzi zainteresovanými stranami, ktoré sú v tomto prípade globálne rozptýlené 
v celej spoločnosti.  Na ICANN a jej úlohu existujú rozličné názory: medzi jej zástancov 
a najmä neprajníkov patria tí, ktorí tvrdia, že jej funkcie by sa mali presunúť na medzinárodnú 
organizáciu vytvorenú ad hoc alebo na organizáciu v rámci OSN. Tento názor má svoje 
opodstatnenei, najmä ak vychádza z toho, že sa na „systém doménových mien“ nazerá ako na 
„verejný statok“, čo je koncept dobre známy v oblasti medzinárodného práva: ide o 
prostriedok, ktorý nepodlieha národnej suverenite a ktorý medzinárodné spoločenstvo používa 
v prípade mimoriadneho záujmu. 

Na samitoch v Ženeve a Tunisku s názvom Svetový samit o informačnej spoločnosti (WSIS, 
2003 a 2005) sa zdôraznila potreba nájsť na riadenie domén medzinárodnú organizáciu, ktorá 
by bola neutrálnejšia ako ICANN, a zároveň sa prerokovala aj myšlienka celkovej privatizácie 
ICANN.  Rozhodlo sa o vytvorení pracovnej skupiny (pracovná skupina pre riadenie
internetu), ktorej záverečná správa, v ktorej boli predložené štyri návrhy, zdôrazňovala 
skutočnosť, že pozícia sily v kybernetickom priestore pripisovaná jedinému štátu by nebola
primeraným riešením. Okrem týchto vyhlásení nebola medzi štátmi dosiahnutá dohoda o 
zmene súčasného stavu. Pre ďalšie úvahy bolo v rámci WISS vytvorené Fórum riadenia
internetu, ktoré sa ukázalo ako vynikajúce centrum pre diskusiu a rokovanie. Na svojom 
poslednom zasadnutí v egyptskom meste Šarm al-Šajch sa dospelo k záveru, že je potrebné 
rozšíriť mandát fóra a rovnako ako v predchádzajúcom rokovaní sa zdôraznilo, že je potrebné 
nájsť riešenie súčasnej prevahy USA v riadení ICANN. 

Z týchto pozícií vyplýva, že v kontexte súčasného stavu stanovísk o ICANN v rámci 
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medzinárodného spoločenstva je rozumné zachovať túto americkú organizáciu tak, ako to 
stanovuje Komisia, najmä keď si uvedomíme, že počas všetkých rokov svojej existencie 
vykonávala svoje povinnosti účinne a uspokojivo. 

Je však zrejmé, že ICANN potrebuje reformy a príslušné nápravy. Ak tvrdíme, že 
kybernetický priestor je oblasťou slobody, inovácie, flexibility a adaptability, nemôžeme 
očakávať, že jeho ústredná organizačná zložka ICANN je pevná a neflexibilná. Ak je svet 
internetu dynamický, táto dynamika sa vzťahuje aj na ICANN. 

Na ďalšie riadenie internetu potrebuje ICANN predovšetkým intenzívnu reformu, ktorá 
v súlade s líniou, ktorú už pred niekoľkými rokmi navrhli európske inštitúcie, zabezpečí 
rozhodujúcu prítomnosť a vplyv celého medzinárodného spoločenstva na jeho rozhodovanie a
štruktúry. To by viedlo k posilneniu medzinárodnej spolupráce a legitimity z hľadiska 
svetovej vlády, ktorá je obzvlášť relevantná pre ľudstvo ako celok. 

Ak sa súčasný systém riadenia nebude ďalej vyvíjať, v oblasti riadenia internetu bude mnoho 
problémov, okrem iného aj riziko fragmentácie globálnej siete, na základe čoho sa vytvárajú 
národné siete, nebezpečenstvo, ktoré už hrozí v Číne a Iráne.

II

Z tohto dôvodu navrhuje spravodajca v mene Európskeho parlamentu zdôrazniť nasledujúce 
aspekty: 

1. Internet je „svetovým verejným statkom“,  ktorého riadenie a kontrola, jednostranne 
vykonávaná jedinou vládou, vyvoláva početnú a odôvodnenú kritiku.  

2. Európska únia musí vypracovať stratégiu, ktorá bude odrážať schválenú víziu o kľúčových 
aspektoch riadenia internetu a ktorú bude môcť dôrazne obhajovať na medzinárodných fórach 
a v rámci svojich bilaterálnych vzťahov s USA. 

3. Podporiť kladné stanovisko Európskej komisie, pokiaľ ide o súčasný model riadenia 
založený na vedúcej úlohe súkromného sektora. Táto podpora musí byť podmienená 
odstránením kritiky týkajúcej sa niektorých aspektov fungovania a zloženia ICANN. 

4. Pokiaľ ide o ICANN: 

a) kontrola a zodpovednosť: prijatie „potvrdenia záväzkov“ v novembri 2009 medzi 
ICANN a vládou USA je krokom k internacionalizácii a uznaniu „verejného záujmu“ 
internetu, čo sú dve základné zásady pre EÚ. Táto nová dohoda stanovuje mechanizmus 
kontroly („revízne panely“) v kľúčových oblastiach riadenia internetu, ako sú transparentnosť 
a zodpovednosť, stabilita a bezpečnosť siete, hospodárska súťaž a ochrana spotrebiteľov. Aj 
keď je táto dohoda ambiciózna a perspektívna, v každom prípade je potrebné zohľadniť 
spôsob, akým sa vykoná. Európske inštitúcie sa musia aktívne podieľať na realizácii a rozvoji 
novej zmluvy tým, že zabezpečia, aby zloženie „revíznych panelov“ rešpektovalo geografickú 
rozmanitosť a nezávislosť členov tak, aby nedošlo k žiadnemu konfliktu záujmov. Tento 
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aspekt je kľúčový na zabezpečenie legitimity, nezávislosti a nestrannosti tohto nového orgánu 
pred medzinárodným spoločenstvom. Mala by sa vyriešiť aj európska účasť na revíznom 
paneli, a to zastúpením Európskej komisie jedným miestom . V uvedených paneloch je 
potrebné zabezpečiť aj primerané zastúpenie vládneho poradného výboru (GAC). Pokiaľ ide o 
odporúčania, ktoré vydá tento revízny panel, správna rada ICANN by ich mala uplatňovať, a 
v prípade, že to tak nie je, musí uviesť dôvod, prečo tak neurobila. Pre tieto prípady je 
potrebné stanoviť opravný mechanizmus, ktorým by mohla byť medzinárodná arbitráž. 

b) Pokiaľ ide o demokratickú účasť na činnostiach ICANN, je potrebné zabezpečiť 
zastúpenie všetkých záujmov vo svete internetu (vlády, asociácie, firmy, používatelia...). 
V tomto zmysle má osobitný význam vládny poradný výbor, prostredníctvom ktorého môžu 
vlády „kontrolovať“ prijatie vnútorných pravidiel ICANN. Z tohto dôvodu je potrebné 
vyriešiť otázku členstva v tomto výboru, pretože časť nedemokratických štátov a štátov, 
ktorých hodnoty sa značne líšia od európskych hodnôt, môžu predstavovať riziko pre ochranu 
európskeho acquis. Takisto je potrebné zvážiť rozhodovací proces vládneho poradného 
výboru, čisto konzultačný charakter jeho odporúčaní a mechanizmy na riešenie konfliktov 
medzi vládnym poradným výborom a správnou radou v prípade rozdielnych stanovísk. 

Napokon je potrebné zabezpečiť zachovanie národnej rozmanitosti vysokopostavených 
členov personálu ICANN. 

c) Ďalším aspektom je financovanie, pretože väčšina prostriedkov v súčasnosti 
pochádza z príspevkov USA spolu s poplatkami za registráciu doménových mien a registrov 
generických nadnárodných domén prvej úrovne. V rámci diverzifikácie by bolo vhodné
sprístupniť iné zdroje financovania a zabrániť neželanému dominantnému postaveniu. 

5. Fórum riadenia internetu (IGF) sa ukázalo byť veľmi úspešné. Jeho otvorená povaha, 
pružnosť, veľké zastúpenie rôznych sektorov, rozvoj „rodiny“ riadenia (Eurodig, národné 
fóra, regionálne fóra), sú jedinečným (o otázkach sa diskutuje bez obmedzení) a dôležitým 
modelom vhodným pre novú oblasť, akou je internet. Európsky parlament podporuje jeho 
zachovanie.

Mali by sa však zlepšiť určité aspekty, napríklad: 

— účasť rozvojových krajín a konkrétne financovanie tejto účasti; 
— viditeľnosť v médiách; 
— samotný priebeh výročných zasadnutí IGF (zníženie počtu paralelných schôdzí, vytvorenie 
stabilnej platformy na zjednodušenie globálnej účasti a posilnenie viacjazyčnosti);
— koordinácia s národnými a regionálnymi fórami, ktoré tvoria jednu „rodinu“ v rokovaniach 
o správe internetu; 
— prehĺbenie parlamentnej spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými 
parlamentmi. 

Pokiaľ ide o samit vo Vilniuse koncom roka 2010, Európsky parlament by mal podporiť 
činnosť Európskej komisie a španielskeho a belgického predsedníctva.

6. Vzhľadom na skutočnosť, že problémy internetu vo svete budú v najbližších rokoch stále 
aktuálne, je veľmi dôležité, aby európske inštitúcie aj naďalej pokračovali vo svojej práci na 
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viacerých frontoch a vo všetkých otázkach týkajúcich sa európskych hodnôt a odkazu
základných práv, ktoré majú byť súčasťou celosvetového riadenia internetu. V tejto súvislosti 
je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok, a to najmä v týchto otázkach: 

— zabezpečenie pluralitného a nediskriminačného prístupu k sieti;
— obrana európskej vízie neutrality siete;
— otázky súvisiace s bezpečnosťou v súvislosti s hrozbami a útokmi;
— ochrana práva na súkromie občanov a riešenie otázky jurisdikcie a rozhodného práva, aby 
sa v prípade sporu mohla využiť mediácia (s ohľadom na skutočnosť, že Rímsky dohovor II 
výslovne vylučuje mimozmluvné spory týkajúce sa práva na súkromie); 
— ochrana práv duševného vlastníctva a zaručenie prístupu ku kultúre používateľov;
— zaručenie voľnej hospodárskej súťaže;
— boj proti zločinu, a konkrétne ochrana práv maloletých.

V tejto súvislosti je potrebné podporiť iniciatívu španielskeho predsedníctva zameranú na 
vytvorenie európskej charty práv pre užívateľov internetu, ako aj návrh na uznanie „piatej 
základnej slobody EÚ“, a to prístupu k sieti. 

7. Z hľadiska organizácie a interného fungovania EÚ by sa malo pokročiť v koordinácii medzi 
európskymi inštitúciami, pokiaľ ide o ich vzťahy s ICANN, ktoré sú nie vždy racionálne. V 
tejto súvislosti je potrebné objasniť úlohu Rady a Komisie a, samozrejme, úlohu, ktorú bude 
zohrávať Parlament. To isté platí aj pre vzťahy, ktoré by sa mali vytvoriť medzi európskymi 
inštitúciami a členskými štátmi v rámci vládneho poradného výboru a na úrovni Európskej 
únie v rámci skupiny na vysokej úrovni pre riadenie internetu. 

8. Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že správa internetu je ďalšou príležitosťou na to, aby EÚ
svojou prítomnosťou na medzinárodnej scéne viditeľne a jednomyseľne obhajovala svoju 
víziu a svoje hodnoty.


