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26. 3. 2014 A7-0190/237 

Pozměňovací návrh  237 
Catherine Trautmann 
za skupinu S&D 
Amelia Andersdotter 
za skupinu Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Jednotný evropský trh elektronických komunikací 
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 45 
 
 

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 

(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. Zásadou „neutrality 

sítě“ se rozumí, že s provozem by mělo být 

zacházeno rovnocenně, bez diskriminace, 

omezení nebo interferencí bez ohledu na 

odesílatele, příjemce, typ, obsah, zařízení, 

službu nebo aplikaci. Jak je uvedeno 

v usnesení Evropského parlamentu č. 

2011/2866 ze dne 17. listopadu 2011 

o otevřeném internetu a neutralitě sítí 

v Evropě, otevřený charakter internetu je 

jedním z klíčových faktorů 

konkurenceschopnosti, hospodářského 

růstu, sociálního rozvoje a inovací, což 

vedlo k mohutnému rozvoji on-line 

aplikací, obsahu a služeb 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. Účelem 
stávajícího regulačního rámce je 
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trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států. 

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. 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0190/238 

Pozměňovací návrh  238 
Catherine Trautmann 
za skupinu S&D 
Amelia Andersdotter 
za skupinu Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Jednotný evropský trh elektronických komunikací 
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 49 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 

komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 

obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb. 

(49) Mělo by být rovněž možné uspokojit 

poptávku koncových uživatelů po službách 
a aplikacích vyžadujících zvýšenou nebo 
zaručenou kvalitu služby. Těmito službami 
může být mimo jiné vysílání, 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb přístupu k internetu, poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb. Při uzavření smlouvy 

s poskytovatelem přístupu k internetu by 

měl poskytovatel zajistit, aby služby s vyšší 

kvalitou nevedly k narušení kvality 

přístupu k internetu. Mimoto by opatření 

týkající se řízení provozu neměla 

diskriminovat konkurenční služby 

a aplikace. 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0190/239 

Pozměňovací návrh  239 
Catherine Trautmann 
za skupinu S&D 
Amelia Andersdotter 
za skupinu Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Jednotný evropský trh elektronických komunikací 
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

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 

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 

(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 
vyjednat, může být rovněž nezbytné pro 
poskytování určitých služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací by tedy měli mít nadále 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
neovlivní kvalitu služeb přístupu 
k internetu. 
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služeb přístupu k internetu. 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0190/240 

Pozměňovací návrh  240 
Catherine Trautmann 
za skupinu S&D 
Amelia Andersdotter 
za skupinu Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Jednotný evropský trh elektronických komunikací 
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

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 

(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 přístupu 
k internetu, jiných poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací a jiných 
poskytovatelů služeb 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 službami vyšší kvality 
a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. 
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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. 

V případě, že je nutné zabránit 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu, měly by vnitrostátní regulační 
orgány zavést postupy vyřizování stížností 
s účinnými, jednoduchými a snadno 

dostupnými mechanismy nápravy pro 

koncové uživatele a měly by být oprávněny 
vyžadovat od všech, případně od 
jednotlivých poskytovatelů služeb přístupu 
k internetu, jiných poskytovatelů 

elektronických komunikací a jiných 
poskytovatelů služeb určitou minimální 
úroveň kvality služeb. 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0190/241 

Pozměňovací návrh  241 
Catherine Trautmann 
za skupinu S&D 
Amelia Andersdotter 
za skupinu Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
za skupinu GUE/NGL 
 
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. 1 – bod 12 a (nový) 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) „neutralitou sítě“ se rozumí zásada, 

že s veškerým internetovým provozem je 

nakládáno rovnocenně, bez diskriminace, 

omezení nebo zásahů bez ohledu na 

odesílatele, příjemce, typ, obsah, zařízení, 

službu nebo aplikaci; 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0190/242 

Pozměňovací návrh  242 
Catherine Trautmann 
za skupinu S&D 
Amelia Andersdotter 
za skupinu Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
za skupinu GUE/NGL 
 
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 
kombinaci, které jsou poskytovány 
prostřednictvím logicky odlišné kapacity, 

vycházejí z přísné kontroly přístupu s 

cílem zajistit zvýšenou kvalitu od konce ke 

konci a nejsou nabízeny ani nejsou 
použitelné jako náhrada za službu připojení 
k internetu; 

Or. en 
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26. 3. 2014 A7-0190/243 

Pozměňovací návrh  243 
Catherine Trautmann 
za skupinu S&D 
Amelia Andersdotter 
za skupinu Verts/ALE 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 
za skupinu GUE/NGL 
 
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 

Svoboda poskytování a využívání 
otevřeného přístupu k internetu a 
přiměřené řízení provozu  

Svoboda poskytování a využívání 
otevřeného přístupu k internetu 
a přiměřené řízení provozu  

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. 

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.  

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. 

 

2. Koncoví uživatelé mají také svobodu 

uzavřít dohodu s jakýmkoli 

poskytovatelem elektronických komunikací 
pro veřejnost nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací a služeb ohledně specializovaných 

2. Poskytovatelé přístupu k internetu, 
elektronických komunikací pro veřejnost 
a poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
mohou koncovým uživatelům nabízet 

specializované služby. Specializované 
služby jsou nabízeny pouze tehdy, pokud 



 

AM\1024918CS.doc  PE529.689v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

služeb s posílenou kvalitou služby.  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 ekvivalentní 

služby nebo aplikace.  

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. 

 

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 

5. Poskytovatelé služeb přístupu k 
internetu a koncoví uživatelé se mohou 

dohodnout o stanovení limitů objemů dat 
nebo rychlostí 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 
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se řízení provozu. Vhodná opatření týkající 
se řízení provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:  

zapotřebí uplatnit vhodná 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;  

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/ES, smí 

opatření týkající se řízení provozu vést 
pouze k takovému zpracování osobních 

údajů, které je nezbytné a přiměřené za 
účelem uvedeným v tomto odstavci, a musí 

být v souladu se směrnicí 2002/58/ES, 

zejména pokud jde o důvěrnost 

komunikace.  

 Poskytovatelé služeb přístupu k internetu 

zavedou vhodné, jednoznačné, otevřené 

a účinné postupy 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 
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Amelia Andersdotter 
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Zpráva A7-0190/2014 
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Jednotný evropský trh elektronických komunikací 
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Návrh nařízení 
Článek 24 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Záruky kvality služby  Záruky kvality služby  

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 při výkonu 
svých pravomocí podle článku 30a 

s ohledem na článek 23 podrobně 
monitorují soulad s ustanovením čl. 23 
odst. 5 a neustálou dostupnost 
nediskriminačních služeb přístupu 
k internetu v dostatečné kvalitě, které 
odrážejí technický pokrok. Ve spolupráci s 
jinými příslušnými vnitrostátními orgány 
rovněž monitorují jejich účinky na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok zveřejňují 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
a poskytují je Komisi a sdružení BEREC.  

2. Vnitrostátní regulační orgány mají 
pravomoc uložit poskytovatelům 
elektronických komunikací pro veřejnost 
splnění minimálních požadavků na kvalitu 
služeb, aby zamezily obecnému zhoršování 
kvality služeb, pokud jde o služby přístupu 
k internetu, nebo zaručily možnost 
koncových uživatelů mít přístup k obsahu 

Vnitrostátní regulační orgány mají 
pravomoc uložit poskytovatelům 
elektronických komunikací pro veřejnost 
splnění minimálních požadavků na kvalitu 
služeb a případně další parametry kvality 

služby dle vymezení vnitrostátními 

regulačními orgány, aby zamezily 
zhoršování kvality služeb, pokud jde o 
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nebo informacím a šířit je nebo využívat 
aplikace a služby podle svého výběru.  

služby přístupu k internetu, nebo zaručily 
možnost koncových uživatelů mít přístup k 
obsahu nebo informacím a šířit je nebo 
využívat aplikace, služby a software podle 
svého výběru.   

S dostatečným předstihem před uložením 
jakýchkoli takových požadavků předloží 
vnitrostátní regulační orgány Komisi 
shrnutí důvodů zavedení takových 
požadavků, obsah těchto požadavků a 
navrhovaný způsob jejich uplatňování. 
Tyto informace dostane k dispozici rovněž 
BEREC. Po posouzení obdržených 
informací k nim může Komise vznést své 
připomínky nebo vydat doporučení, 
zejména s cílem zajistit, aby tyto 
požadavky nepříznivě neovlivňovaly 
fungování vnitřního trhu. Uvedené 
požadavky nesmí být schváleny ve lhůtě 
dvou měsíců od okamžiku, kdy Komise 
obdržela úplné informace, jestliže 
vnitrostátní regulační orgán a Komise 
nesjednaly něco jiného nebo Komise 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
neoznámila zkrácení lhůty k přezkumu 
nebo Komise neuplatnila připomínky nebo 
doporučení. Vnitrostátní regulační orgány 
v nejvyšší míře zohlední připomínky nebo 
doporučení Komise a schválené požadavky 
předají Komisi i BEREC.  

S dostatečným předstihem před uložením 
jakýchkoli takových požadavků předloží 
vnitrostátní regulační orgány Komisi 
shrnutí důvodů zavedení takových 
požadavků, obsah těchto požadavků a 
navrhovaný způsob jejich uplatňování. 
Tyto informace dostane k dispozici rovněž 
BEREC. Po posouzení obdržených 
informací k nim může Komise vznést své 
připomínky nebo vydat doporučení, 
zejména s cílem zajistit, aby tyto 
požadavky nepříznivě neovlivňovaly 
fungování vnitřního trhu. Uvedené 
požadavky nesmí být schváleny ve lhůtě 
dvou měsíců od okamžiku, kdy Komise 
obdržela úplné informace, jestliže 
vnitrostátní regulační orgán a Komise 
nesjednaly něco jiného nebo Komise 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
neoznámila zkrácení lhůty k přezkumu 
nebo Komise neuplatnila připomínky nebo 
doporučení. Vnitrostátní regulační orgány 
v nejvyšší míře zohlední připomínky nebo 
doporučení Komise a schválené požadavky 
předají Komisi i BEREC.  

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. Do šesti měsíců od přijetí tohoto 

nařízení sdružení BEREC po konzultaci 

se zúčastněnými stranami a v úzké 

spolupráci s Komisí vypracuje obecné 

pokyny, v nichž příslušným vnitrostátním 
orgánům stanoví jednotné podmínky 
pro plnění jejich povinností podle tohoto 
článku, mimo jiné pokud jde 

o uplatňování opatření týkajících se řízení 

provozu a monitorování, zda jsou 

dodržovány příslušné požadavky.  

Or. en 

 
 


