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B7-0000/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v 
Evropi 

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije KOM (2011)0222 končna različica z dne 19. aprila 
2011 o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi,

– ob upoštevanju vprašanja Svetu z dne xx xx xxxx o Sporočilu Komisije Evropskemu 
Parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o odprtem internetu in 
nevtralnosti omrežja v Evropi (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2011),

– ob upoštevanju izjave Komisije o nevtralnosti omrežja (2009/C 308/02) z dne 
18. decembra 2009,

– ob upoštevanju členov 1(8)(g) in 8(§4)(g) Direktive 2009/140/ES z dne 
25. novembra 2009 o spremembi Direktive 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem 
regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 

– ob upoštevanju členov 21, 22(3) in 30(6) Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z 
elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (direktiva o univerzalni storitvi),

– ob upoštevanju člena 1(14)(g) Direktive 2009/136/ES z dne 25. novembra 2009 o 
spremembi Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi 
omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Direktive 2001/95/ES o splošni 
varnosti proizvodov in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi 
organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije (BEREC) in Urada,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2011 o evropskih širokopasovnih 
povezavah: naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija,

– ob upoštevanju sporočila Komisije KOM (2010)0245 končna različica z dne 19. maja 
2010 o evropski digitalni agendi,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 31. maja 2010 o evropskem programu za digitalne 
tehnologije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije KOM(2011)206 končna različica z dne 13. aprila 
2011o aktu za enotni trg: Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo 
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rast,

– ob upoštevanju vrhunskega srečanja o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi, 
ki sta ga 11. novembra 2011 organizirala Evropski parlament in Evropska komisija, 

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker Svet načrtuje sprejetje sklepov o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi na 
seji Sveta za promet, telekomunikacije in energijo 13. decembra 2011;

B. ker bi morale države članice EU do 25. maja 2011 svojo zakonodajo uskladiti s svežnjem 
telekomunikacijskih reform EU iz leta 2009, Komisija pa je že sprejela ukrepe, ki so 
potrebni za zagotovitev spoštovanja načel iz Pogodbe o EU in iz pravnega reda Skupnosti;

C. ker je Evropski parlament Komisijo pozval, naj varuje načela nevtralnosti in odprtosti 
interneta ter naj spodbuja možnost, da končni uporabniki lahko po lastni izbiri dostopajo 
do informacij in jih širijo ter uporabljajo aplikacije in storitve; 

D. ker je Komisija Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije pozvala, naj 
pregleda ovire pri zamenjavi operaterja, blokiranje ali zaviranje internetnega prometa ter 
preglednost in kakovost storitev v državah članicah;

E. ker so internetne storitve na voljo na mednarodni ravni, internet pa je v središču svetovne 
trgovine;

F. ker sta širokopasovna povezava in internet, kot je poudarjeno v evropski digitalni agendi, 
pomembna za gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in evropsko konkurenčnost na 
svetovni ravni;

G. ker bo Evropa lahko v celoti izkoristila potencial digitalnega gospodarstva le prek 
spodbujanja dobro delujočega notranjega digitalnega trga;

1. pozdravlja sporočilo Komisije in se strinja z analizo, predvsem o potrebi po ohranjanju 
odprtega in nevtralnega interneta;

2. ugotavlja, da na podlagi sedanje analize ni očitne potrebe po dodatnem regulativnem 
poseganju v nevtralnost omrežja;

3. pozdravlja delo Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije na tem 
področju, države članice in predvsem nacionalne regulativne organe pa poziva k tesnemu 
sodelovanju z njim;

4. poziva države članice, naj zagotovijo skladnost pristopov k nevtralnosti omrežja in 
učinkovito izvajanje revidiranega svežnja telekomunikacijskih reform EU; 

5. poudarja, da bi morala vsaka rešitev, predlagana v zvezi z nevtralnostjo omrežja, 
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zagotoviti skupen evropski pristop;

6. poudarja, da morajo države članice in predvsem nacionalni regulativni organi sodelovati 
in se usklajevati med seboj ter s Komisijo, da bi EU v celoti izkoristila potencial interneta; 

7. priznava, da je potrebno zmerno upravljanje prometa, da bi zagotovili, da povezovanje 
končnih uporabnikov ne bi bilo prekinjeno zaradi preobremenjenosti omrežja, vendar 
poziva k preglednosti tega upravljanja;

8. opozarja na morebitne izzive, povezane z oddaljevanjem od nevtralnega omrežja, med 
drugim nekonkurenčno ravnanje, oviranje inovacij, omejevanje svobode izražanja, 
pomanjkanje ozaveščenosti potrošnikov in kršenje zasebnosti, ter ugotavlja, da 
pomanjkanje nevtralnosti škoduje podjetjem, potrošnikom in družbi kot celoti;

9. poudarja, da regulativni okvir EU stremi k spodbujanju učinkovite konkurence in zato bi 
morali vsi ukrepi na področju nevtralnosti omrežja poleg obstoječega konkurenčnega 
prava zagotavljati orodja za odpravo vseh nekonkurenčnih praks, ki bi se pojavile, in 
privabljati naložbe ter omogočati nove poslovne modele;

10. meni, da so preglednost, kakovost storitev in enostavno prehajanje nujni pogoji za 
nevtralnost omrežja pri zagotavljanju, da lahko končni uporabniki svobodno izbirajo in 
vlagajo prošnje; 

11. poziva Komisijo, naj oceni potrebo po dodatnih navodilih glede nevtralnosti omrežja, da 
bi zagotovila konkurenco in svobodno izbiro potrošnikov; 

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic.


