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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh usnadňuje poskytování přeshraničních komunikačních služeb tím, že umožňuje 
poskytovatelům nabízet služby v celé Unii na základě jednotného evropského oprávnění – a 
tedy s minimálními administrativními překážkami. 

Zpravodaj vítá návrh Komise, který má podpořit harmonizaci práv koncových uživatelů (v 
souvislosti s otevřeným internetem), a vítá i její úsilí o harmonizaci zveřejňování informací 
poskytovateli o tom, jaké služby elektronických komunikací nabízejí, a o zahrnutí těchto 
informací do smluv spolu s možnostmi změny operátora a příplatky za roamingové služby. 

Podle názoru zpravodaje představuje dodržování práva na zachování důvěrnosti komunikace, 
ochranu soukromí a osobních údajů jeden z klíčových předpokladů budování důvěry 
spotřebitelů v odvětví elektronických komunikací v EU, a tedy i jeho úspěchu. Koncoví 
uživatelé potřebují mít jistotu, že tato práva budou respektována vždy, když budou používat 
služeb a sítí elektronických komunikací, a že jakýkoli případný zásah do těchto práv bude 
přiměřený a nezbytný k dosažení jednoznačně vymezeného legitimního účelu. 

Toto stanovisko se proto zaměřuje na ta hlediska návrhu, která by mohla mít dopad na právo 
na soukromí a ochranu osobních údajů, jakož i na zachování důvěrnosti komunikace. 

Zpravodaj vítá začlenění zásady neutrality sítě do nařízení, a zdůrazňuje proto, že veškerá 
opatření narušující práva na ochranu osobních údajů koncových uživatelů a práva na 
soukromí, která jsou přípustná ve smyslu tohoto návrhu, by neměla přesahovat stanovené 
hranice transparentnosti, přísné proporcionality a nezbytnosti.

Navrhované změny si kladou za cíl zaručit důvěrnost komunikace, soukromí a ochranu 
osobních údajů za účelem vybudování důvěry spotřebitelů.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum 
a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V kontextu postupného přechodu 
na sítě založené výhradně na protokolu IP 
(tzv. „all-IP sítě“) nedostatek dostupných 
produktů připojení na bázi protokolu IP pro 
různé druhy služeb zaručené kvality, které 
by nabízely komunikační cesty přes síťové 
domény a přes hranice sítě jak uvnitř 
členských států, tak mezi nimi, brání
vývoji aplikací, které jsou závislé 
na přístupu do jiných sítí, a omezuje tak 
technologické inovace. Navíc tato situace 
brání většímu šíření výhod spojovaných 
s řízením a poskytováním sítí postavených 
na protokolu IP a produktů připojení se 
zaručenou kvalitou služeb, zejména vyšší 
bezpečnosti, spolehlivosti a flexibility, 
nákladové efektivity a rychlejšího 
poskytování, které plynou provozovatelům 
sítí, poskytovatelům služeb i koncovým 
uživatelům. Přístup k navrhování 
a dostupnosti těchto produktů proto musí
být harmonizovaný, a to za přiměřených 
podmínek a v případě potřeby včetně 
možnosti křížových dodávek dotčených 
podniků elektronických komunikací.

(36) V kontextu postupného přechodu 
na sítě založené výhradně na protokolu IP 
(tzv. „all-IP sítě“) nedostatek dostupných 
produktů připojení na bázi protokolu IP pro 
různé druhy služeb určité kvality v rámci 
uzavřených komunikačních sítí by za 
použití internetového protokolu s přísnou 
kontrolou přístupu mohl bránit vývoji 
služeb, jejichž náležité fungování je
závislé na této určité kvalitě. Je proto 
nezbytný harmonizovaný přístup ke 
koncepci a dostupnosti těchto služeb, 
včetně poskytnutí záruk toho, že vyšší 
kvalita nebude funkčně identická ani na 
úkor výkonnosti, cenové dostupnosti nebo 
kvality služeb přístupu k internetu a 
nebude narušovat hospodářskou soutěž, 
inovace nebo neutralitu sítě.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států.

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Hlavní hnací silou 
nebývalých inovací a hospodářské 
činnosti v digitálním věku je skutečnost, 
že s veškerým internetovým provozem je 
nakládáno rovnocenně bez diskriminace, 
omezení nebo zásahů, a to bez ohledu na 
odesílatele, příjemce, typ, obsah, zařízení, 
službu nebo aplikaci; v souladu se 
zásadou neutrality sítě. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. Tato možnost se nejlépe 
zajistí, když budou poskytovatelé služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
nakládat se všemi typy provozu 
rovnocenně. V nedávné době však zpráva 
Sdružení evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací 
(BEREC) o postupech řízení provozu, 
zveřejněná v květnu 2012, a studie o 
fungování trhu pro přístup k internetu 
a poskytování internetu z hlediska 
spotřebitele zadaná Výkonnou agenturu 
pro zdraví a spotřebitele, zveřejněná 
v prosinci 2012, ukázaly, že značný počet 
koncových uživatelů nepříznivě ovlivňují 
postupy řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel 
k zakotvení zásady neutrality sítě 
v právních předpisech na úrovni Unie, jež 
umožní zachovat otevřený internet 
a zabránit roztříštěnosti jednotného trhu 
v důsledku různých opatření jednotlivých 
členských států. Jak ostatně stanoví 
usnesení Evropského parlamentu ze dne 
17. listopadu 2011 o otevřeném internetu 
a neutralitě sítí č. 2011/2866, „otevřený
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charakter internetu je jedním z klíčových 
faktorů konkurenceschopnosti, 
hospodářského růstu, sociálního rozvoje a 
inovací, což vedlo k mohutnému rozvoji 
online aplikací a tím i k růstu nabídky 
obsahu a služeb a poptávky po nich a [...] 
díky své otevřenosti je internet 
nezastupitelným motorem neomezeného 
šíření znalostí, myšlenek a informací, a to 
i v zemích, v nichž je přístup k nezávislým 
sdělovacím prostředkům omezen“.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Svobodný přístup koncových 
uživatelů k informacím, svobodné šíření 
informací a legálního obsahu a používání 
aplikací a služeb dle vlastního výběru je 
podmíněno dodržováním unijních 
a odpovídajících vnitrostátních právních 
předpisů. Toto nařízení stanoví hranice pro 
jakékoliv omezení těchto svobod ze strany 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost, aniž by jím byly 
dotčeny jiné právní předpisy Unie, včetně 
předpisů o autorských právech a směrnice 
2000/31/ES.

(46) Svobodný přístup koncových 
uživatelů k informacím, svobodné šíření 
informací a legálního obsahu a používání 
aplikací a služeb dle vlastního výběru je 
podmíněno dodržováním unijních 
a odpovídajících vnitrostátních právních 
předpisů. Toto nařízení stanoví hranice pro 
jakékoliv omezení těchto svobod ze strany 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost, aniž by jím byly 
dotčeny jiné právní předpisy Unie, včetně 
předpisů o autorských právech a směrnice 
2000/31/ES o elektronickém obchodu a 
článku 13 směrnice 95/46/ES a článku 15 
směrnice 2002/58/ES, které stanoví 
hranice pro opatření týkající se řízení 
provozu z hlediska ochrany osobních 
údajů a soukromí.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by (47) V prostředí otevřeného internetu by 
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poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost neměli blokovat, 
zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu technicky přiměřených, jasně 
definovaných opatření týkajících se řízení 
provozu, která nejsou komerčně 
motivována. Taková opatření by měla být 
transparentní, důsledně nezbytná,
přiměřená a nediskriminační. Zmírňování 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřené za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, by mohlo podpořit 
specializované služby a očekává se, 
že bude hrát úlohu při rozvoji nových 
služeb, jako je komunikace mezi 
zařízeními (M2M). Tato ujednání by 
zároveň měla poskytovatelům služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
umožnit, aby zajistili vyváženější provoz a 
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provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

vyhnuli se přetížení sítě. Neměla by však 
narušovat rozvoj internetu ani zásadu 
neutrality sítě. Poskytovatelé obsahu, 
aplikací a služeb a poskytovatelé služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
by tedy měli mít možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
určité úrovně kvality za předpokladu, že 
tyto určité úrovně kvalitativních vlastností 
jsou technicky nezbytné pro funkčnost 
služby a že tyto smlouvy neovlivní kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají 
zásadní roli při zajišťování, aby koncoví 
uživatelé byli skutečně schopni této 
svobody přístupu k otevřenému internetu 
využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní 
regulační orgány měly mít povinnost 
dohledu a povinnost podávat odpovídající 
zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva 
ze strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
a dostupnost nediskriminační služby 
přístupu k internetu vysoké kvality, která 
není narušena specializovanými službami. 
Vnitrostátní regulační orgány by ve svém 
posouzení případného obecného narušení 
služeb přístupu k internetu měly zohlednit 
zejména parametry kvality, jako je např. 
načasování a parametry spolehlivosti 
(latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), 
úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální 
rychlost ve srovnání s inzerovanou 
rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu 
ve srovnání se specializovanými službami 
a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. 
V případě, že je nutné zabránit obecnému 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu, měly by být vnitrostátní 

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají 
zásadní roli při zajišťování, aby koncoví 
uživatelé byli skutečně schopni této 
svobody přístupu k otevřenému internetu 
využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní 
regulační orgány měly mít povinnost 
dohledu a povinnost podávat odpovídající 
zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva 
ze strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
a dostupnost nediskriminační služby 
přístupu k internetu vysoké kvality, která 
není narušena specializovanými službami. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly 
stanovit jasné a srozumitelné mechanismy 
oznamování a nápravy pro koncové 
uživatele, kteří byli vystaveni diskriminaci, 
omezení nebo zásahům, pokud jde o on-
line obsah, služby nebo aplikace.
Vnitrostátní regulační orgány by ve svém 
posouzení případného obecného narušení 
služeb přístupu k internetu měly zohlednit 
zejména parametry kvality, jako je např. 
načasování a parametry spolehlivosti 
(latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), 
úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální 
rychlost ve srovnání s inzerovanou 
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regulační orgány oprávněny vyžadovat od 
všech, případně od jednotlivých 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost určitou 
minimální úroveň kvality služeb.

rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu 
ve srovnání se specializovanými službami 
a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. 
V případě, že je nutné zabránit obecnému 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu, měly by být vnitrostátní 
regulační orgány oprávněny vyžadovat od 
všech, případně od jednotlivých 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost určitou 
minimální úroveň kvality služeb.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) Zpracování osobních údajů uvedené 
v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se stanoví opatření týkající 
se jednotného evropského trhu 
elektronických komunikací a vytvoření 
propojeného kontinentu, musí být v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů1a, 
kterou se řídí zpracování osobních údajů 
prováděné v členských státech podle 
tohoto nařízení a pod dohledem 
příslušných orgánů členských států, 
zejména nezávislých orgánů veřejné 
správy stanovených členskými státy, a se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o 
zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
telekomunikací1b.

________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
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pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 
23.11.1995, s. 31).
1b Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů 
a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických telekomunikací (Úř. věst. 
L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58b) Zpracovávání osobních údajů 
uvedené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
opatření týkající se jednotného 
evropského trhu elektronických 
komunikací a vytvoření propojeného 
kontinentu, by mělo být v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 
18. prosince 2000 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů.1a

__________________
1a Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80a) V tomto nařízení jsou dodrženy 
zásady a ustanovení právních předpisů 
EU o ochraně údajů.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zajistit, aby s veškerým internetovým 
provozem bylo nakládáno rovnocenně, bez 
diskriminace, omezení nebo zásahů bez 
ohledu na odesílatele, příjemce, typ, 
obsah, zařízení, službu nebo aplikaci;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tímto nařízením není dotčena 
směrnice 95/46/ES ani jiné stávající 
právní předpisy Unie o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „konektivitou se zaručenou kvalitou 
služby (ASQ)“ se rozumí produkt 
dostupný prostřednictvím IP ústředny, 
který zákazníkům umožňuje nastavit 
komunikační IP spojení mezi 
propojovacím bodem a jedním nebo 
několika koncovými body pevné sítě 
a umožňuje stanovenou úroveň 
výkonnosti end-to-end sítě pro 
poskytování specifických služeb koncovým 
uživatelům založených na poskytování 
určité zaručené kvality služeb podle
daných parametrů;

vypouští se
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) „neutralitou sítě“ se rozumí zásada, 
aby s veškerým internetovým provozem 
bylo nakládáno rovnocenně, bez 
diskriminace, omezení nebo zásahů bez 
ohledu na odesílatele, příjemce, typ, 
obsah, zařízení, službu nebo aplikaci;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „specializovanými službami“ se 
rozumí služby elektronických komunikací 
nebo jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15) „specializovanými službami“ se 
rozumí služby elektronických komunikací,
které jsou provozovány v rámci 
uzavřených sítí elektronických 
komunikací pomocí internetového 
protokolu s přísnou kontrolou přístupu 
a nejsou nabízeny ani používány jako 
náhrada za službu připojení k internetu ani 
nejsou funkčně identické se službami 
dostupnými prostřednictvím veřejné 
služby připojení k internetu;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vnitrostátní regulační orgán 
domovského členského státu předá údaje 
obdržené v souladu s odstavcem 2 
a případné změny týkající se těchto údajů 
oznámené v souladu s odstavcem 3 

5. Vnitrostátní regulační orgán 
domovského členského státu předá údaje 
obdržené v souladu s odstavcem 2 
a případné změny týkající se těchto údajů 
oznámené v souladu s odstavcem 3 
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příslušným vnitrostátním regulačním 
orgánům dotčených hostitelských 
členských států a Úřadu BEREC 
do jednoho týdne od data, kdy tyto údaje 
nebo jejich případné změny obdrží. Úřad 
BEREC vede veřejně přístupný rejstřík 
oznámení učiněných v souladu s tímto 
nařízením.

příslušným vnitrostátním regulačním 
orgánům dotčených hostitelských 
členských států a Úřadu BEREC 
do jednoho týdne od data, kdy tyto údaje 
nebo jejich případné změny obdrží. Úřad 
BEREC vede veřejně přístupný rejstřík 
oznámení učiněných v souladu s tímto 
nařízením. Bez ohledu na to, jakou 
podobu rejstříku úřad BEREC zvolí 
(elektronickou nebo tištěnou), je třeba, 
aby při jeho vedení uplatňoval 
odpovídající bezpečnostní opatření v 
souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 
45/2001.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Úřad BEREC by kromě toho měl 
poskytovatelům komunikačních služeb 
poskytovat informace v souladu s článkem 
12 nařízení (ES) č. 45/2001, které mohou 
být šířeny prostřednictvím regulačního 
orgánu domovského členského státu 
poskytovatele.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) naprosté dodržování pravidel 
o ochraně osobních údajů, soukromí, 
bezpečnosti a integritě sítí 
a transparentnosti v souladu s právními 
předpisy Unie;
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodržování pravidel o ochraně 
soukromí, osobních údajů, bezpečnosti 
a integritě sítí a transparentnosti 
v souladu s právem Unie.

vypouští se

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je v souladu s článkem 32 
zmocněna k přijetí prováděcích aktů 
s cílem pozměnit v návaznosti na vývoj 
trhu a technologií přílohu I tak, aby 
i nadále splňovala hmotněprávní 
požadavky uvedené v odstavci 1.

vypouští se

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví jednotná technická 
a metodická pravidla pro uplatňování 

2. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví jednotná technická 
a metodická pravidla pro uplatňování 
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předpisů o jednom či více evropských 
produktech přístupu ve smyslu článků 17 
a 19 a přílohy I, bodů 2 a 3 a přílohy II
v souladu s příslušnými kritérii a parametry 
v nich stanovenými. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

předpisů o jednom či více evropských 
produktech přístupu ve smyslu článku 17 
a bodů 2 a 3 přílohy I v souladu 
s příslušnými kritérii a parametry v nich 
stanovenými. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu
k informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

Koncoví uživatelé mají v souladu se 
zásadou neutrality sítě právo na přístup
k informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací, připojování hardwaru 
a využívání služeb, softwaru a zařízení
podle své volby, a to prostřednictvím 
příslušné služby přístupu k internetu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu 
k internetu týkající se objemu dat 
a rychlosti a v souladu s jakoukoli z těchto 
smluv týkajících se objemu dat využít 
jakoukoli nabídku poskytovatelů 
internetového obsahu, aplikací a služeb.

Pokud dohody berou náležitý ohled na 
zásadu neutrality sítě a nediskriminují na 
základě obsahu, aplikace nebo služby či 
konkrétních tříd, mají koncoví uživatelé
právo uzavírat smlouvy rozlišené podle
objemu dat a rychlosti za předpokladu, že 
k tomu svobodně a výslovně udělí 
informovaný souhlas.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo 
s poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb 
s posílenou kvalitou služby.

Koncoví uživatelé mají také právo uzavřít 
dohodu s jakýmkoli poskytovatelem 
elektronických komunikací pro veřejnost 
nebo s poskytovateli obsahu, aplikací 
a služeb ohledně specializovaných služeb 
s posílenou kvalitou služby. Pokud jsou 
takové dohody uzavřeny s poskytovatelem 
služeb přístupu k internetu, zajistí tento 
poskytovatel, že vyšší kvalita služeb 
nebude na úkor výkonnosti, cenové 
dostupnosti nebo kvality služeb přístupu 
k internetu, a to v souladu se zásadou 
neutrality sítě.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb 
s definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mohou uzavírat 
vzájemné dohody týkající se předání 
souvisejících objemů dat nebo provozu
v rámci uzavřených sítí elektronických 
komunikací, jakožto specializovaných 
služeb s definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou, jež nejsou funkčně 
identické se službami dostupnými 
prostřednictvím veřejné služby přístupu 
k internetu. Poskytování specializovaných 
služeb nenarušuje kvalitu služeb přístupu 
k internetu. Pokud je kapacita sítě sdílena 
mezi službami přístupu k internetu 
a specializovanými službami, poskytovatel 
těchto služeb zveřejní jasná a jednoznačná 
kritéria, na jejichž základě je kapacita sítě 
sdílena.



PA\1009667CS.doc 17/26 PE523.069v01-00

CS

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu
v rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

V souladu se zásadou neutrality sítě 
neomezí poskytovatelé služeb přístupu 
k internetu práva upravená v odstavci 1 
tím, že budou blokovat, zpomalovat, 
zhoršovat, měnit nebo diskriminovat 
konkrétní obsah, aplikace nebo služby 
nebo jejich konkrétní třídy, s výjimkou
některých zvláštních případů, kde je
nezbytně nutné uplatnit vhodná opatření 
týkající se řízení provozu. Vhodná opatření 
týkající se řízení provozu jsou 
transparentní, nediskriminační, důsledně 
přiměřená, vztahují se na ně jednoznačné, 
srozumitelné a dostupné mechanismy 
nápravy a jsou nezbytná za účelem:

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. aa (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poskytování jednoznačných 
a konkrétních informací o povolených 
postupech kontroly komunikace;

Odůvodnění

Ustanovení čl. 23 odst. 5 návrhu stanoví „přiměřená opatření týkající se řízení provozu“, 
jimiž by mohli poskytovatelé internetových služeb diskriminovat, zhoršovat, zpomalovat nebo 
blokovat provoz, ale neuvádí údaje o postupech kontroly komunikace, které jsou základem 
takových opatření. Čl. 23 odst. 5 by tudíž měl poskytovat jednoznačné informace o postupech 
kontroly komunikace, aby tak poskytl koncovým uživatelům jistotu, pokud jde o dopady 
opatření týkajících se řízení provozu na ochranu osobních údajů a na ochranu soukromí.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, 
služeb poskytovaných prostřednictvím této 
sítě a terminálů koncových uživatelů;

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě
evropských poskytovatelů elektronických 
komunikací, služeb poskytovaných 
prostřednictvím této sítě a terminálů 
koncových uživatelů;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zamezení tomu, aby byla koncovým
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána nevyžádaná sdělení;

c) zamezení tomu, aby byla uživatelům, 
kteří vyjádřili svůj svobodný, 
informovaný, výslovný a předchozí souhlas 
s takovými omezujícími opatřeními, 
předávána nevyžádaná sdělení za účelem 
přímého marketingu; tento souhlas by měl 
být informovaný, konkrétní a jednoznačný 
a zároveň učiněný ze svobodné vůle;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují
rovnocenné zacházení.

d) zmírnění účinků dočasného
a výjimečného přetížení sítě, a to 
především prostřednictvím opatření 
nezávislých na aplikacích, za předpokladu, 
že veškerý provoz vykazuje rovnocenné 
zacházení.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné 
a přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci.

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné 
a přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci. Veškeré metody používané při 
kontrole filtrování nebo analýze dat musí 
být proto v souladu s právními předpisy 
týkajícími se ochrany soukromí a předpisy 
Unie v oblasti ochrany údajů. Tyto 
postupy by měly být standardně nastaveny 
tak, aby kontrolovaly pouze informace 
uvedené v záhlaví. Zpracování obsahu 
komunikace není pro tyto účely dovoleno. 
V žádném případě se nezpracovávají 
citlivé údaje ve smyslu čl. 8 odst. 1 
směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad 
s ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad 
s ustanovením čl. 23 odst. 5 a čl. 2 odst. 15
a neustálou dostupnost nediskriminačních 
služeb přístupu k internetu v souladu se 
zásadou neutrality sítě a v dostatečné 
kvalitě, které odrážejí technický pokrok 
a nejsou narušeny specializovanými 
službami. Ve spolupráci s jinými 
příslušnými vnitrostátními orgány
a orgány pro ochranu údajů rovněž 
monitorují účinky specializovaných služeb 
na kulturní rozmanitost a inovace.
Vnitrostátní regulační orgány každý rok
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předkládají zprávy o monitorování a jeho 
výsledcích Komisi, BEREC a veřejnosti.
Toto monitorování musí být v souladu se 
zásadou důvěrnosti komunikace a nesmí 
zahrnovat zpracování osobních údajů.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vnitrostátní regulační orgány stanoví 
jasné a srozumitelné mechanismy 
oznamování a nápravy pro koncové 
uživatele, kteří byli vystaveni diskriminaci, 
omezení, zásahům, blokování nebo 
omezování průchodnosti, pokud jde 
o on-line obsah, služby nebo aplikace.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které příslušným vnitrostátním orgánům 
stanoví jednotné podmínky pro plnění 
jejich povinností podle tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 33 odst. 2.

3. Komise může po konzultaci s BEREC 
a dalšími zúčastněnými stranami přijmout 
prováděcí akty, které příslušným 
vnitrostátním orgánům stanoví jednotné 
podmínky pro plnění jejich povinností 
podle tohoto článku. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost zveřejní, 
s výjimkou nabídek, které jsou sjednány 
jednotlivě, transparentní, srovnatelné, 
odpovídající a aktualizované informace 
týkající se:

1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost zveřejní ve 
srozumitelné, úplné a snadno přístupné 
podobě, s výjimkou nabídek, které jsou 
sjednány jednotlivě, transparentní, 
srovnatelné, odpovídající a aktualizované 
informace týkající se:

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) srozumitelných a přiměřených 
informací o metodách kontroly 
komunikace uplatňovaných v rámci 
opatření týkajících se řízení provozu 
zavedených pro účely stanovené v čl. 23 
odst. 5 a jejich dopadech na právo 
uživatelů na ochranu soukromí a údajů.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud existuje povinnost v souladu 
s článkem 25 směrnice 2002/22/ES, 
možnost koncových uživatelů rozhodnout 
se, zda mají či nemají být v účastnickém 
seznamu uvedeny jejich osobní údaje, 
spolu s údaji, o které se jedná; 

g) pokud existuje povinnost v souladu 
s článkem 25 směrnice 2002/22/ES, 
možnost koncových uživatelů rozhodnout 
se, zda mají či nemají být v účastnickém 
seznamu uvedeny jejich osobní údaje, 
spolu s údaji, o které se jedná; zpracování 
osobních údajů uvedených v tomto 
seznamu musí být v souladu 
s ustanoveními článku 12 směrnice 
2002/58/ES;
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Odůvodnění

V článku 12 směrnice 2002/58/ES se stanoví, že koncoví uživatelé by měli být informováni 
o účelech tohoto seznamu i o dalších možnostech využití jejich osobních údajů založených na 
vyhledávacích funkcích v tomto seznamu dostupných.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. fa (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) informace o opatřeních uvedených 
v čl. 26 odst. 1 písm. j) a jejich možném 
dopadu na práva na ochranu soukromí 
a údajů koncových uživatelů.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si 
bezplatné zasílání podrobného rozpisu 
účtu.

4. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si 
bezplatné zasílání podrobného rozpisu účtu
za předpokladu, že bude řádně 
dodržováno právo na soukromí volajících 
uživatelů a volaných účastníků.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 6a
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Zrušení maloobchodních poplatků za 
roaming

S účinností od 1. července 2015 neúčtují 
poskytovatelé roamingu roamingovým 
zákazníkům za uskutečněné nebo přijaté 
regulované roamingové volání, za každou
odeslanou regulovanou roamingovou 
SMS zprávu, za každou odeslanou 
roamingovou MMS zprávu či za každé 
využité regulované roamingové datové 
služby žádný příplatek v porovnání 
s poplatky za služby mobilní komunikace 
na vnitrostátní úrovni ani žádný obecný 
poplatek s cílem umožnit používání 
koncového zařízení či služby v zahraničí.

Odůvodnění

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 7 – odst. 1 a 2

Původní znění Pozměňovací návrh

4b) V článku 7 se odstavce 1 a 2 nahrazují 
tímto:

„1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
zákazníkovu poskytovateli roamingu za 
poskytnutí regulovaného roamingového 
volání, které má původ v této navštívené 

„1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
zákazníkovu poskytovateli roamingu za 
poskytnutí regulovaného roamingového 
volání, které má původ v této navštívené 
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síti, včetně nákladů na původ, tranzit 
a ukončení volání, nesmí od 1. července 
2012 překročit 0,14 EUR za minutu.

síti, včetně nákladů na původ, tranzit 
a ukončení volání, nesmí překročit hodnoty 
stanovené v odstavci 2.

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do 30. června 2022.
Maximální průměrná velkoobchodní cena
se dne 1. července 2013 sníží na 0,10 EUR
a dne 1. července 2014 na 0,05 EUR 
a aniž je dotčen článek 19, zůstane až do 
dne 30. června 2022 ve výši 0,05 EUR.“

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do 30. června 2022.
Maximální průměrná velkoobchodní cena
ode dne 1. července 2013 nepřekročí 0,10 
EUR a ode dne 1. července 2014 se sníží
na 0,03 EUR, ode dne 1. července 2015 na 
0,02 EUR a ode dne 1. července 2016 na 
0,01 EUR.“

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:CS:PDF)

Odůvodnění

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins: • Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute. • SMS a) retail: 0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS. • Data a) 
retail: 0.482 cents per MB, b) wholesale: 0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Příloha 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ PARAMETRY 
EVROPSKÝCH PRODUKTŮ 
KONEKTIVITY SE ZARUČENOU 
KVALITOU SLUŽEB

vypouští se

Síťové prvky a související informace

– Popis produktu konektivity, který má být 
poskytnut v pevné síti, včetně technických 
vlastností a schválení veškerých 
příslušných norem.

Funkce sítě:

– smlouva o konektivitě zajišťující kvalitu 
služby mezi koncovými body vycházející ze 
specifikovaných společných parametrů, 
které umožňují poskytování alespoň 
těchto tříd služeb:

– hlasová volání a videohovory,

– vysílání audiovizuálního obsahu, a 

– aplikace týkající se zásadních údajů.
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