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26. 3. 2014 A7-0190/234 

Pozměňovací návrh  234 
Marietje Schaake 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 2 – definice 12 a (nová) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 12a. „neutralitou sítě“ se rozumí zásada, 

podle které se s veškerým internetovým 

provozem nakládá rovnocenně, bez 

diskriminace, omezení nebo zásahů a bez 

ohledu na odesílatele, příjemce, typ, 

obsah, zařízení, službu nebo aplikaci; 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0190/235 

Pozměňovací návrh  235 
Jens Rohde, Marietje Schaake  
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 2 – odst. 2 – body 14 a 15 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) „službou připojení k internetu“ se 

rozumí veřejně dostupná služba 

elektronických komunikací, která 

umožňuje připojení k internetu, a tím 

propojení prakticky všech koncových bodů 

připojených k internetu, bez ohledu na 

použitou technologii sítě; 

(14) „službou připojení k internetu“ se 

rozumí veřejně dostupná služba 

elektronických komunikací, která 

umožňuje připojení k internetu v souladu 

se zásadou neutrality sítě, a tím propojení 

prakticky všech koncových bodů internetu, 

bez ohledu na použité technologie sítě 

nebo koncové zařízení; 

(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 

optimalizované pro konkrétní obsah, 

aplikace nebo služby, případně jejich 

kombinace, které jsou poskytovány 

prostřednictvím logicky odlišné kapacity, 

vycházejí z přísné kontroly přístupu, 

nabízejí funkčnost vyžadující zvýšenou 

kvalitu v celém jejich rozsahu a nejsou 

nabízeny ani použitelné jako náhrada za 

službu připojení k internetu; 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0190/236 

Pozměňovací návrh  236 
Jens Rohde, Marietje Schaake  
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Návrh nařízení 
Článek 23 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. 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 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. 

1. Koncoví uživatelé mají právo přístupu 

k informacím a obsahu a jejich šíření, 

využívání a poskytování aplikací a služeb 

a využívání terminálů podle své volby, bez 

ohledu na umístění koncového uživatele 

nebo poskytovatele či umístění, původ 

nebo určení příslušné služby, informací 

nebo obsahu, a to prostřednictvím 

příslušné služby přístupu k internetu. 

2. 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.  

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 

2. Poskytovatelé přístupu k internetu, 

elektronických komunikací pro veřejnost 

a poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 

mohou koncovým uživatelům nabízet 

specializované služby. Specializované 

služby smí být nabízeny pouze tehdy, 

pokud je kapacita sítě dostatečná 

k poskytování těchto služeb jako doplnění 

ke službám přístupu k internetu a pokud 

nenarušují dostupnost nebo kvalitu služeb 

přístupu k internetu. Poskytovatelé 

přístupu k internetu koncovým uživatelům 

nesmí diskriminovat žádné funkčně 

rovnocenné služby a aplikace. 
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specializovaných služeb s definovanou 

kvalitou služby nebo vymezenou 

kapacitou. Poskytování specializovaných 

služeb nenarušuje opakovaně nebo trvale 

obecnou kvalitu služeb přístupu k 

internetu. 

3. Tímto článkem nejsou dotčeny právní 

předpisy Unie nebo vnitrostátní právní 

předpisy týkající se zákonnosti 

předávaných informací, obsahu, aplikací 

nebo služeb. 

 

4. Výkon svobod uvedených v odstavcích 1 

a 2 je usnadněn poskytováním úplných 

informací v souladu s čl. 25 odst. 1, čl. 26 

odst. 2 a čl. 27 odst. 1 a 2. 

4. Koncovým uživatelům jsou poskytovány 

úplné informace v souladu s čl. 20 odst. 2, 

čl. 21 odst. 3 a článkem 21a směrnice 

2002/22/ES, včetně informací o veškerých 

uplatněných opatřeních týkajících se 

řízení provozu, která by mohla ovlivnit 

přístup k informacím, obsahu, aplikacím 

a službám vymezeným v odstavcích 1 a 2 

tohoto článku a jejich šíření. 

5. 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: 

5. Poskytovatelé služeb přístupu k 

internetu a koncoví uživatelé se mohou 

dohodnout na stanovení limitů pro objem 

dat nebo rychlost služeb přístupu k 

internetu. Poskytovatelé služeb přístupu k 

internetu neomezí svobody upravené v 

odstavci 1 tím, že budou blokovat, 

zpomalovat, měnit, zhoršovat nebo 

diskriminovat konkrétní obsah, aplikace 

nebo služby nebo jejich konkrétní třídy, s 

výjimkou případů, kde je zapotřebí uplatnit 

opatření týkající se řízení provozu. 

Opatření týkající se řízení provozu jsou 

transparentní, nediskriminační, přiměřená 

a nezbytná za účelem: 

a) provedení ustanovení právního 

předpisu či rozhodnutí soudu nebo 

prevence nebo zabránění závažné trestné 

činnosti; 

a) provedení rozhodnutí soudu; 

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, 

služeb poskytovaných prostřednictvím této 

sítě a terminálů koncových uživatelů; 

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, 

služeb poskytovaných prostřednictvím této 

sítě a terminálů koncových uživatelů; 
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c) zamezení tomu, aby byla koncovým 

uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 

souhlas s takovými omezujícími 

opatřeními, předávána nevyžádaná 

sdělení; 

 

d) minimalizace účinků dočasného nebo 

výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 

že odpovídající typy provozu vykazují 

rovnocenné zacházení. 

d) prevence nebo zmírnění účinků 

dočasného a výjimečného přetížení sítě za 

předpokladu, že odpovídající typy provozu 

vykazují rovnocenné zacházení. 

Vhodným řízením provozu se rozumí 

pouze zpracování dat, které je nezbytné a 

přiměřené za účelem uvedeným v tomto 

odstavci. 

Opatření týkající se řízení provozu smí být 

uplatňována pouze po nezbytně nutnou 

dobu. 

Aniž je dotčena směrnice 95/46, smí 

opatření týkající se řízení provozu vést 

pouze k takovému zpracování osobních 

údajů, které je nezbytné a přiměřené pro 

účely uvedené v tomto odstavci, přičemž 

zároveň podléhají ustanovením směrnice 

2002/58, zejména pokud jde o důvěrnost 

komunikace. 

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu 

zavedou vhodné, jednoznačné, otevřené 

a účinné postupy pro vyřizování stížností, 

které se týkají podezření na porušení 

ustanovení tohoto článku. Těmito postupy 

není dotčeno právo koncových uživatelů 

obrátit se v dané věci na vnitrostátní 

regulační orgán. 

Or. en 

 

 


