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Postoj Rady Pozměňovací návrh

(17) Aby se zabránilo nepříznivému dopadu 
poskytování takovýchto jiných služeb na 
dostupnost nebo obecnou kvalitu služeb 
přístupu k internetu pro koncové uživatele, 
je třeba zajistit dostatečnou kapacitu sítě. 
Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost, včetně 
poskytovatelů služeb přístupu k internetu, 
by tedy měli nabízet tyto jiné služby nebo 
uzavřít odpovídající dohody s 
poskytovateli obsahu, aplikací či služeb 
usnadňující takovéto jiné služby pouze 
tehdy, pokud je kapacita sítě dostatečná k 
jejich poskytování jako doplnění ke všem 
poskytovaným službám přístupu 
k internetu. Ustanovení tohoto nařízení 
týkající se zajištění přístupu k otevřenému 
internetu by neměla být obcházena jinými 
službami využívatelnými či nabízenými 
jako náhrada za službu přístupu k internetu. 
Avšak pouhá skutečnost, že podnikové 
služby, jako virtuální soukromé sítě, 
mohou rovněž poskytovat přístup k 
internetu, by neměla vést k závěru, že je 
lze považovat za náhradu služeb připojení 
k internetu, a to za předpokladu, že 
poskytování takové služby přístupu 
k internetu poskytovatelem služeb 

(17) Aby se zabránilo nepříznivému 
dopadu poskytování takovýchto jiných 
služeb na dostupnost nebo obecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu pro koncové 
uživatele, je třeba zajistit dostatečnou 
kapacitu sítě. Poskytovatelé služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost, 
včetně poskytovatelů služeb přístupu 
k internetu, by tedy měli nabízet tyto jiné 
služby nebo uzavřít odpovídající dohody s 
poskytovateli obsahu, aplikací či služeb 
usnadňující takovéto jiné služby pouze 
tehdy, pokud je kapacita sítě dostatečná k 
jejich poskytování jako doplnění ke všem 
poskytovaným službám přístupu 
k internetu. Ustanovení tohoto nařízení 
týkající se zajištění přístupu k otevřenému 
internetu by neměla být obcházena jinými 
službami využívatelnými či nabízenými 
jako náhrada za službu přístupu k internetu 
či za obsah, aplikace nebo služby 
dostupné prostřednictvím služeb přístupu 
k internetu. Avšak pouhá skutečnost, že 
podnikové služby, jako virtuální soukromé 
sítě, mohou rovněž poskytovat přístup k 
internetu, by neměla vést k závěru, že je 
lze považovat za náhradu služeb připojení 
k internetu, a to za předpokladu, že 
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elektronických komunikací pro veřejnost je 
v souladu s čl. 3 odst. 1 až 4 tohoto 
nařízení, a tudíž je nelze považovat za 
obcházení těchto ustanovení. Poskytování 
takových služeb jiných než služeb přístupu 
k internetu by nemělo být na úkor 
dostupnosti a obecné kvality služeb 
přístupu k internetu pro koncové uživatele. 
U mobilních sítí je obtížnější odhadnout 
objem provozu v dané rádiové buňce 
z důvodu proměnlivého počtu aktivních 
koncových uživatelů, a proto může za 
nepředvídatelných okolností dojít k 
ovlivnění kvality služeb přístupu internetu 
pro koncové uživatele. U mobilních sítí by 
se nemělo mít za to, že se obecná kvalita 
služeb přístupu k internetu pro koncové 
uživatele zhoršila v takových případech, 
kdy je celkový nepříznivý dopad služeb 
jiných než služeb přístupu k internetu 
nevyhnutelný, minimální a omezený na 
krátkou dobu. Vnitrostátní regulační 
orgány by měly zajistit, aby poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost uvedený požadavek splňovali. 
Vnitrostátní regulační orgány by v tomto 
ohledu měly posoudit dopad na dostupnost 
a všeobecnou kvalitu služeb přístupu k 
internetu analýzou mimo jiné parametrů 
kvality služeb (prodleva, kolísání kvality 
přenosu („jiter“), ztrátovost paketů atd.), 
úrovně a účinků přetížení sítě, skutečné 
přenosové rychlosti v porovnání s tou 
inzerovanou, výkonu služeb přístupu k 
internetu ve srovnání s jinými službami, 
než je přístup k internetu a kvality vnímané 
koncovými uživateli.

poskytování takové služby přístupu 
k internetu poskytovatelem služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost je 
v souladu s čl. 3 odst. 1 až 4 tohoto 
nařízení, a tudíž je nelze považovat za 
obcházení těchto ustanovení. Poskytování 
takových služeb jiných než služeb přístupu 
k internetu by nemělo být na úkor 
dostupnosti a obecné kvality služeb 
přístupu k internetu pro koncové uživatele. 
U mobilních sítí je obtížnější odhadnout 
objem provozu v dané rádiové buňce 
z důvodu proměnlivého počtu aktivních 
koncových uživatelů, a proto může za 
nepředvídatelných okolností dojít k 
ovlivnění kvality služeb přístupu internetu 
pro koncové uživatele. U mobilních sítí by 
se nemělo mít za to, že se obecná kvalita 
služeb přístupu k internetu pro koncové 
uživatele zhoršila v takových případech, 
kdy je celkový nepříznivý dopad služeb 
jiných než služeb přístupu k internetu 
nevyhnutelný, minimální a omezený na 
krátkou dobu. Vnitrostátní regulační 
orgány by měly zajistit, aby poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost uvedený požadavek splňovali. 
Vnitrostátní regulační orgány by v tomto 
ohledu měly posoudit dopad na dostupnost 
a všeobecnou kvalitu služeb přístupu k 
internetu analýzou mimo jiné parametrů 
kvality služeb (prodleva, kolísání kvality 
přenosu („jiter“), ztrátovost paketů atd.), 
úrovně a účinků přetížení sítě, skutečné 
přenosové rychlosti v porovnání s tou 
inzerovanou, výkonu služeb přístupu k 
internetu ve srovnání s jinými službami, 
než je přístup k internetu a kvality vnímané 
koncovými uživateli.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by obnovil postoj Evropského parlamentu v prvním čtení (viz čl. 2 
odst. 15, čl. 23 odst. 5 a čl. 24 odst. 1).
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