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Uznesenie Európskeho parlamentu o oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Otvorený internet a 
neutralita siete v Európe

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2011 s názvom Otvorený internet a 
neutralita siete v Európe (KOM(2011)0222 v konečnom znení), 

– so zreteľom na otázku xx xx xxxx Rade o oznámení Komisie Európskemu parlamentu, 
Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Otvorený 
internet a neutralita siete v Európe (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2011),

– so zreteľom na vyhlásenie Komisie o neutralite siete (2009/C 308/02) z 18. decembra 
2009,

– so zreteľom na článok 1 ods. 8 písm. (g) a článok 8 ods. 4 písm. (g) smernice 
2009/140/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/21/ES zo 7. 
marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby,

– so zreteľom na články 21, 22 ods. 3 a 30 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa 
elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica o univerzálnej službe),

– so zreteľom na článok 1 ods. 14 písm. (g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/136/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o 
univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných 
sietí a služieb, smernicu 2002/58/ES týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o 
spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov 
na ochranu spotrebiteľa,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 
z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické 
komunikácie (BEREC) a jeho úrad,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2011 o širokopásmovom pripojení v Európe:
investície do digitálne riadeného rastu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. mája 2010 s názvom Digitálna agenda pre 
Európu (KOM(2010)0245 v konečnom znení,

– so zreteľom na závery Rady z 31. mája 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu. 
Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový rast“ 



RE\875940SK.doc 3/4 PE472.008v01-00

SK

(KOM(2011)206) v konečnom znení,

– so zreteľom na samit Otvorený internet a neutralita siete v Európe, ktorého 
spoluorganizátormi sú Európsky parlament a Európska komisia, a ktorý sa uskutoční 11. 
novembra 2010 v Bruseli,

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Rada plánuje prijať závery o otvorenom internete a neutralite siete v Európe na 
Rade pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 13. decembra 2011;

B. keďže členské štáty EÚ mali do 25. mája 2011 splniť požiadavky balíka 
telekomunikačných reforiem EÚ a Komisia už podnikla potrebné kroky na zabezpečenie 
dodržiavania zásad Zmluvy o EÚ a acquis communautaire; 

C. keďže Európsky parlament vyzval Komisiu, aby zaručila dodržiavanie zásad neutrality 
a otvorenosti internetu a podporovala možnosť koncových užívateľov mať prístup 
k informáciám a šíriť ich a používať aplikácie a služby podľa vlastného výberu;

D. keďže Komisia požiadala Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie 
(BEREC), aby preskúmal prekážky zmeny operátora, blokovanie či spomaľovanie 
internetovej prevádzky, ako aj transparentnosť a kvalitu služieb v členských štátoch;

E. keďže internetové služby sa ponúkajú v medzinárodnom meradle a internet sa nachádza v 
samom jadre globálneho hospodárstva;

F. keďže, ako je zdôraznené v Digitálnej agende pre Európu, širokopásmové pripojenie a 
internet sú dôležitým motorom hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a európskej 
konkurencieschopnosti na celosvetovej úrovni;

G. keďže Európa dokáže plne využiť potenciál digitálneho hospodárstva len stimuláciou 
dobre fungujúceho vnútorného digitálneho trhu;

1. víta oznámenie Komisie a súhlasí s analýzou, najmä pokiaľ ide o potrebu zachovať 
otvorený a neutrálny charakter internetu;

2. konštatuje, že na základe súčasnej analýzy nevyvstala jednoznačná potreba prijať 
dodatočné regulačné opatrenia pre neutralitu siete;

3. víta činnosť orgánu BEREC v tejto oblasti a vyzýva členské štáty, a predovšetkým 
národné regulačné orgány, aby s ním úzko spolupracovali; 

4. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dôslednosť prístupu k neutralite siete, ako aj účinné 
presadzovanie revidovaného telekomunikačného balíka EÚ;

5. zdôrazňuje, že každé navrhované riešenie problému neutrality siete by malo zaručiť 
spoločný európsky prístup;

6. zdôrazňuje význam spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi, a najmä medzi 
národnými regulačnými orgánmi a s Komisiou na to, aby EÚ mohla plne využiť potenciál 
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internetu; 

7. uznáva, že na to, aby sa zaručilo, že pripojenie koncového užívateľa nebude narúšané 
preťaženosťou siete je nutné rozumné, no transparentné riadenie prevádzky; 

8. upozorňuje na možné problémy, ktoré by mohli nastať pri odklonení sa od neutrality siete 
vrátane správania narušujúceho hospodársku súťaž, blokovania inovácií, obmedzovania 
slobody prejavu, nedostatočného informovania spotrebiteľov a narúšania súkromia, ako aj 
na skutočnosť, že chýbajúca neutralita siete poškodzuje podniky, spotrebiteľov aj 
spoločnosť ako takú;

9. pripomína, že regulačný rámec EÚ je zameraný na podporu účinnej konkurencie, preto by 
malo každé opatrenie v oblasti neutrality siete poskytovať navyše k už existujúcemu právu 
hospodárskej súťaže nástroje na riešenie praktík narušujúcich hospodársku súťaž, ktoré by 
sa mohli objaviť, a viesť navyše k investíciám a umožňovať nové inovačné podnikateľské 
modely; 

10. považuje transparentnosť, kvalitu služieb a jednoduchú zmenu prevádzkovateľa za 
potrebné podmienky neutrality siete pri zabezpečovaní slobody výberu a požiadaviek 
koncových užívateľov;

11. žiada Komisiu, aby vyhodnotila potrebu dodatočných usmernení o neutralite siete v 
záujme dosiahnutia konkurencieschopnosti a slobody výberu pre spotrebiteľov;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov.


