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Usnesení Evropského parlamentu o sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Otevřený internet a neutralita 
sítí v Evropě

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise KOM (2011)0222 v konečném znění ze dne 19. dubna 2011
o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě,

– s ohledem na otázku Radě předloženou dne xx xx xxxx ohledně sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
nazvaného „Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě“ (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2011),

– s ohledem na prohlášení Komise o neutralitě sítě ze dne 18. prosince 2009 
(2009/C 308/02),

– s ohledem na čl. 1 odst. 8 písm. g) a čl. 8 odst. 4 písm. g) směrnice 2009/140/ES ze dne 
25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES ze dne 7. března 2002
o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, 

– s ohledem na článek 21, čl. 22 odst. 3 a čl. 30 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě),

– s ohledem na čl. 1 odst. 14 písm. g) směrnice 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, 
kterou se mění směrnice 2002/22/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. března 
2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí
v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitele, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 
25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2011 nazvané „Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu“,

– s ohledem na sdělení Komise KOM (2010)0245 v konečném znění ze dne 19. května 2010 
nazvané „Digitální agenda pro Evropu“,

– s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 31. května 2010 na téma „Digitální agenda 
pro Evropu“,

– s ohledem na sdělení Komise KOM(2011) 206 v konečném znění ze dne 13. dubna 2011 
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nazvané „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu
a posílení důvěry – Společně pro nový růst“,

– s ohledem na vrcholnou schůzku na téma „Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě“, 
kterou pořádal Evropský parlament společně s Evropskou komisí dne 11. listopadu 2010
v Bruselu, 

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Rada ve složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku má
v úmyslu přijmout na svém zasedání dne 13. prosince 2011 závěry na téma otevřený 
internet a neutralita sítí;

B. vzhledem k tomu, že členské státy EU měly do 25. května 2011 zohlednit balíček opatření 
EU k reformě telekomunikací z roku 2009 a že Komise již podnikla nezbytné kroky, aby 
zajistila dodržování zásad zakotvených ve Smlouvě o EU a v acquis communautaire;

C. vzhledem k tomu, Evropský parlament vyzval Komisi, aby zajistila dodržování zásady 
neutrality a otevřenosti internetu a prosazovala možnost přístupu koncových uživatelů
k informacím, jejich šíření a používání aplikací a služeb dle jejich výběru; 

D. vzhledem k tomu, že Komise požádala Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC), aby přezkoumalo překážky, které brání změně 
poskytovatelů, jakož i otázky blokování či zpomalování internetového provozu
a transparentnosti a kvality služeb v členských státech;

E. vzhledem k tomu, že internetové služby jsou poskytovány v mezinárodním měřítku
a internet je centrálním nástrojem celosvětového hospodářství; 

F. vzhledem k tomu, že významnou hnací sílou pro hospodářský růst, vytváření pracovních 
míst a evropskou konkurenceschopnost na celosvětové úrovni je zejména širokopásmové 
připojení a internet, jak bylo zdůrazněno v Digitální agendě pro Evropu;

G. vzhledem k tomu, že Evropa bude schopna plně využít potenciál digitálního hospodářství 
pouze tehdy, bude-li stimulovat dobře fungující vnitřní digitální trh; 

1. vítá sdělení Komise a souhlasí s analýzou, zejména pokud jde o nutnost zachovat otevřený
a neutrální charakter internetu;

2. konstatuje, že podle současné analýzy nejsou žádné další regulatorní zásahy týkající se 
neutrality sítí bezprostředně zapotřebí;

3. vítá práci, kterou v této oblasti odvádí sdružení BEREC, a vyzývá členské státy
a obzvláště jejich vnitrostátní regulační orgány k úzké spolupráci se sdružením BEREC;

4. vyzývá členské státy, aby zajistily jednotný přístup k neutralitě sítí a účinné uplatňování 
balíčku revidovaných opatření EU v oblasti telekomunikací; 
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5. zdůrazňuje, že účelem každého řešení, které bude navrženo k otázce neutralitě sítí, by 
mělo být zajištění společného evropského přístupu;

6. zdůrazňuje význam spolupráce a koordinace mezi členskými státy, zejména mezi 
vnitrostátními regulačními úřady, a rovněž spolupráce a koordinace s Komisí proto, aby 
mohla EU využívat veškerý potenciál internetu; 

7. uznává, že přiměřené řízení internetového provozu je nutné k tomu, aby přetížení sítě 
nenarušovalo přístup konečných uživatelů, ale vyzývá k zajištění transparentnosti tohoto 
řízení;

8. upozorňuje na případné problémy, pokud nebude zachována neutralita sítí, k nimž patří 
například narušování hospodářské soutěže, blokování inovací, omezování svobody 
projevu, nedostatečná informovanost spotřebitelů a narušování soukromí, a dále 
upozorňuje, že není-li zajištěna neutralita sítí, jsou tím poškozovány podniky, spotřebitelé
i společnost jako celek; 

9. připomíná, že cílem předpisového rámce EU je podporovat efektivní hospodářskou 
soutěž, a kromě stávajících právních předpisů upravujících tuto oblast by tedy i každé 
opatření zaváděné v souvislosti s neutralitou sítí mělo poskytovat nástroje k boji proti 
jakékoliv případné nekalé konkurenci a mělo by rovněž podněcovat investice a umožňovat 
nové a inovativní modely podnikání; 

10. domnívá se, že nezbytnými předpoklady pro neutralitu sítí, na jejichž základě je možné 
zajistit konečným uživatelům svobodu při výběru a formulaci požadavků, jsou 
transparentnost, kvalita služeb a jednoduchý přechod na jiného poskytovatele; 

11. žádá Komisi, aby zhodnotila, zda pro účely hospodářské soutěže a svobodného výběru 
spotřebitelů nejsou zapotřebí další pokyny týkající se neutrality sítí; 

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států.


