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21.10.2015 A8-0300/14 

Pozměňovací návrh  14 

Marietje Schaake, Michel Reimon a další 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(7) Za účelem výkonu svých práv na 

přístup k informacím a obsahu a jejich 

šíření a na využívání a poskytování 

aplikací a služeb podle svého vlastního 

výběru by měli mít koncoví uživatelé 

možnost se dohodnout s poskytovateli 

služeb přístupu k internetu na tarifech za 

konkrétní objemy dat a rychlosti služeb 

přístupu k internetu. Tyto dohody, jakož 

i jakékoli obchodní praktiky poskytovatelů 

služeb přístupu k internetu by neměly 

omezovat výkon těchto práv, a obcházet 

tak ustanovení tohoto nařízení týkající se 

zajištění přístupu k otevřenému internetu. 

Vnitrostátní regulační a jiné příslušné 

orgány by měly mít pravomoc zasahovat 

v případě dohod či obchodních praktik, 

které z důvodu svého rozsahu vedou 

k situacím, v nichž je možnost volby pro 

koncové uživatele v praxi podstatně 

omezena. Za tímto účelem by posouzení 

dohod a obchodních praktik mělo mimo 

jiné zohledňovat postavení každého 

z těchto poskytovatelů služeb přístupu 

k internetu na trhu, jakož i postavení 

dotčených poskytovatelů obsahu, aplikací 

a služeb. Po vnitrostátních regulačních 

a jiných příslušných orgánech by mělo být 

požadováno, aby v rámci svých 

dohledových a vymáhacích pravomocí 

zasahovaly v případech, kdy by dohody či 

obchodní praktiky znamenaly ohrožení 

(7) Za účelem výkonu svých práv na 

přístup k informacím a obsahu a jejich 

šíření a na využívání a poskytování 

aplikací a služeb podle svého vlastního 

výběru by měli mít koncoví uživatelé 

možnost se dohodnout s poskytovateli 

služeb přístupu k internetu na tarifech za 

konkrétní objemy dat a rychlosti služeb 

přístupu k internetu. Tyto dohody, jakož 

i jakékoli obchodní praktiky poskytovatelů 

služeb přístupu k internetu by neměly 

omezovat výkon těchto práv, a obcházet 

tak ustanovení tohoto nařízení týkající se 

zajištění přístupu k otevřenému internetu. 

Vnitrostátní regulační a jiné příslušné 

orgány by měly mít pravomoc zasahovat 

v případě dohod či obchodních praktik, 

které vedou k situacím, v nichž je možnost 

volby pro koncové uživatele v praxi 

podstatně omezena. Po vnitrostátních 

regulačních a jiných příslušných orgánech 

by mělo být požadováno, aby v rámci 

svých dohledových a vymáhacích 

pravomocí zasahovaly v případech, kdy by 

dohody či obchodní praktiky znamenaly 

ohrožení podstaty práv koncových 

uživatelů. 
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podstaty práv koncových uživatelů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Buď je svoboda přijímání a šíření informací chráněna, nebo není. Ponechat rozhodnutí, zda 

došlo k porušení tohoto základního práva v rozsahu, který vyžaduje zásah, v první řadě na 

vnitrostátních regulačních orgánech v oblasti komunikací je pod úrovní norem, které evropští 

občané právem očekávají. 

Ze stejného důvodu by měl být vypuštěno souvětí odkazující na postavení na trhu. 
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21.10.2015 A8-0300/15 

Pozměňovací návrh  15 

Marietje Schaake, Michel Reimon a další 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(9) Účelem přiměřeného řízení provozu je 

přispět k účinnému využívání síťových 

zdrojů a k optimalizaci celkové kvality 

přenosu v reakci na objektivně různé 

požadavky jednotlivých kategorií provozu 

na technickou kvalitu služeb, a tedy kvalitu 

přenášeného obsahu, aplikací a služeb. 

Opatření přiměřeného řízení provozu 

uplatňovaná poskytovateli služeb přístupu 

k internetu by měla být transparentní, 

nediskriminační a přiměřená a neměla by 

být založena na obchodních cílech. 

Požadavek nediskriminačních opatření 

řízení provozu nebrání poskytovatelům 

služeb přístupu k internetu zavést za 

účelem optimalizace celkové kvality 

přenosu opatření řízení provozu rozlišující 

mezi objektivně odlišnými kategoriemi 
provozu. Jakékoli takovéto rozlišování by 

za účelem optimalizace celkové kvality 

a přínosu pro uživatele mělo být povoleno 

pouze na základě objektivně odlišných 

požadavků na technickou kvalitu služeb 

(například pokud jde o prodlevu, kolísání 

kvality přenosu („jitter“),, ztrátovost 

paketů a šířku pásma) jednotlivých 

kategorií provozu, a nikoli na základě 

obchodních cílů. Takováto rozlišující 

opatření by měla být přiměřená účelu 

celkové optimalizace kvality a měla by 

s rovnocennými druhy provozu nakládat 

(9) Účelem přiměřeného řízení provozu je 

přispět k účinnému využívání síťových 

zdrojů a k optimalizaci celkové kvality 

přenosu v reakci na objektivní požadavky 

na technickou kvalitu služeb, a tedy kvalitu 

přenášeného obsahu, aplikací a služeb  

Opatření přiměřeného řízení provozu 

uplatňovaná poskytovateli služeb přístupu 

k internetu by měla být transparentní, 

nediskriminační a přiměřená a neměla by 

být založena na obchodních cílech.  

Požadavek nediskriminačních opatření 

řízení provozu nebrání poskytovatelům 

služeb přístupu k internetu zavést za 

účelem optimalizace celkové kvality 

přenosu opatření řízení provozu. Jakákoli 

opatření týkající se řízení provozu by za 

účelem optimalizace celkové kvality 

a přínosu pro uživatele měla být povolena 

pouze na základě objektivně odlišných 

požadavků (například pokud jde 

o prodlevu, kolísání kvality přenosu 

(„jitter“),, ztrátovost paketů a šířku pásma), 

a nikoli na základě obchodních cílů. 

Takováto opatření by měla být přiměřená 

danému specifickému účelu řízení sítě. 

Tato opatření by neměla být uplatňována 

déle, než je nezbytné. 
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stejně. Tato opatření by neměla být 

uplatňována déle, než je nezbytné. 

Or. en 

Odůvodnění 

Znění, jež přijala Rada v prvním čtení, obsahuje vnitřní rozpor, neboť na jedné straně 

podporuje stálé rozlišování mezi jednotlivými „kategoriemi“ údajů, avšak na straně druhé 

stanoví požadavek, aby bylo taková (stálá) opatření možné povolit pouze tehdy, pokud jsou 

uplatňována pouze po „nezbytně“ nutnou dobu. V opačném případě by šifrovaný provoz, 

v jehož případě se jedná o nevymezenou kategorii, byl v konečném důsledku diskriminován. 
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21.10.2015 A8-0300/16 

Pozměňovací návrh  16 

Marietje Schaake, Michel Reimon a další 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 15 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(15) Zatřetí by mohla být opatření jdoucí 

nad rámec opatření přiměřeného řízení 

provozu rovněž nezbytná, aby se zabránilo 

hrozícímu přetížení sítě, tedy v situacích, 

kdy má k přetížení právě dojít, a aby se 
zmírnily účinky přetížení sítě, pokud 

k takovému přetížení dochází pouze 

dočasně či za výjimečných okolností. 

Zásada proporcionality vyžaduje, aby 

opatření řízení provozu založená na této 

výjimce nakládala s rovnocennými 

kategoriemi provozu stejně. Za dočasné 

přetížení by se měly považovat konkrétní 

krátkodobé situace, kdy náhlý nárůst počtu 

uživatelů nad rámec pravidelných uživatelů 

nebo náhlý nárůst poptávky po určitém 

obsahu, aplikacích či službách mohou 

překročit přenosovou kapacitu některých 

prvků sítě, a zpomalit tak reakce zbytku 

sítě. K dočasnému přetížení může dojít 

zejména u mobilních sítí, které podléhají 

proměnlivějším podmínkám, jako jsou 

fyzické překážky, nižší pokrytí ve vnitřních 

prostorách či proměnlivý počet aktivních 

uživatelů měnících polohu. I když lze 

předvídat, že k takovému dočasnému 

přetížení na určitých bodech sítě může 

občas dojít, takže je nelze považovat za 

výjimečné – nemělo by k němu docházet 

tak často a po tak dlouhou dobu, že by to 

ekonomicky odůvodňovalo rozšíření 

(15) Zatřetí by mohla být opatření jdoucí 

nad rámec opatření přiměřeného řízení 

provozu rovněž nezbytná, aby se zmírnily 

účinky přetížení sítě, pokud k takovému 

přetížení dochází pouze dočasně či za 

výjimečných okolností. Zásada 

proporcionality vyžaduje, aby opatření 

řízení provozu založená na této výjimce 

nakládala s rovnocennými kategoriemi 

provozu stejně. Za dočasné přetížení by se 

měly považovat konkrétní krátkodobé 

situace, kdy náhlý nárůst počtu uživatelů 

nad rámec pravidelných uživatelů nebo 

náhlý nárůst poptávky po určitém obsahu, 

aplikacích či službách mohou překročit 

přenosovou kapacitu některých prvků sítě, 

a zpomalit tak reakce zbytku sítě. K 

dočasnému přetížení může dojít zejména 

u mobilních sítí, které podléhají 

proměnlivějším podmínkám, jako jsou 

fyzické překážky, nižší pokrytí ve vnitřních 

prostorách či proměnlivý počet aktivních 

uživatelů měnících polohu. I když lze 

předvídat, že k takovému dočasnému 

přetížení na určitých bodech sítě může 

občas dojít, takže je nelze považovat za 

výjimečné – nemělo by k němu docházet 

tak často a po tak dlouhou dobu, že by to 

ekonomicky odůvodňovalo rozšíření 

kapacity sítě. Za výjimečné přetížení by se 

měly považovat nepředvídatelné 
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kapacity sítě. Za výjimečné přetížení by se 

měly považovat nepředvídatelné 

a nevyhnutelné situace přetížení mobilních 

i pevných sítí. Příčinou těchto situací může 

být technický nedostatek, jako je výpadek 

služby kvůli přerušeným kabelům či jiným 

prvkům infrastruktury, neočekávané 

přesměrování provozu či rozsáhlé nárůsty 

provozu v síti následkem nouzových či 

jiných situací, které poskytovatelé služeb 

přístupu k internetu nemohou ovlivnit. 

Taková přetížení pravděpodobně nebudou 

častá, ale mohou být vážná a nikoliv nutně 

krátkodobá. Nutnost uplatnit opatření 

řízení provozu jdoucí nad rámec opatření 

přiměřeného řízení provozu s cílem 

předejít dočasnému či výjimečnému 

přetížení sítě či zmírnit jeho účinky by 

neměla poskytovatelům služeb přístupu 

k internetu umožňovat obcházení obecného 

zákazu blokovat, zpomalovat, měnit, 

omezovat, narušovat, zhoršovat či 

diskriminovat konkrétní obsah, aplikace či 

služby nebo jejich konkrétní kategorie. 

Tato výjimka by se neměla vztahovat na 

opakovaná a dlouhodobější přetížení sítě, 

která nejsou výjimečná ani dočasná, 

Taková přetížení by se měla řešit spíše 

rozšířením kapacity sítě. 

a nevyhnutelné situace přetížení mobilních 

i pevných sítí. Příčinou těchto situací může 

být technický nedostatek, jako je výpadek 

služby kvůli přerušeným kabelům či jiným 

prvkům infrastruktury, neočekávané 

přesměrování provozu či rozsáhlé nárůsty 

provozu v síti následkem nouzových či 

jiných situací, které poskytovatelé služeb 

přístupu k internetu nemohou ovlivnit. 

Taková přetížení pravděpodobně nebudou 

častá, ale mohou být vážná a nikoliv nutně 

krátkodobá. Nutnost uplatnit opatření 

řízení provozu jdoucí nad rámec opatření 

přiměřeného řízení provozu s cílem 

předejít dočasnému či výjimečnému 

přetížení sítě či zmírnit jeho účinky by 

neměla poskytovatelům služeb přístupu 

k internetu umožňovat obcházení obecného 

zákazu blokovat, zpomalovat, měnit, 

omezovat, narušovat, zhoršovat či 

diskriminovat konkrétní obsah, aplikace či 

služby nebo jejich konkrétní kategorie. 

Tato výjimka by se neměla vztahovat na 

opakovaná a dlouhodobější přetížení sítě, 

která nejsou výjimečná ani dočasná, 

Taková přetížení by se měla řešit spíše 

rozšířením kapacity sítě. 

Or. en 

Odůvodnění 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 
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an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/17 

Pozměňovací návrh  17 

Marietje Schaake, Michel Reimon a další 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 16 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

(16) Existuje poptávka, aby poskytovatelé 

obsahu, aplikací a služeb byli schopni 

poskytovat jiné služby elektronických 

komunikací než služby přístupu 

k internetu, pro které je nutná určitá úroveň 

kvality, jež není zajištěna službou přístupu 

k internetu. Tuto určitou úroveň kvality 

vyžadují například některé služby 

veřejného zájmu nebo některé nové služby 

komunikace mezi zařízeními. 

Poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost, včetně 

poskytovatelů služeb přístupu k internetu, 

a poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 

by tedy měli mít svobodu nabízet jiné 

služby než služby přístupu k internetu, 

které jsou optimalizovány pro konkrétní 

obsah, aplikace nebo služby, případně 

jejich kombinaci, pokud je optimalizace 

nezbytná k tomu, aby byly splněny 

požadavky obsahu, aplikací nebo služeb na 

určitou úroveň kvality. Vnitrostátní 

regulační orgány by měly spíše ověřovat, 

zda a do jaké míry je tato optimalizace 

objektivně nutná k zajištění jedné či více 

konkrétních klíčových charakteristik 
obsahu, aplikací či služeb a k umožnění 

poskytnutí záruky odpovídající kvality 

služeb poskytovaných koncovým 

uživatelům, než pouze udělovat obecnou 

prioritu pro srovnatelný obsah, aplikace či 

(16) Existuje poptávka, aby poskytovatelé 

obsahu, aplikací a služeb byli schopni 

poskytovat jiné služby elektronických 

komunikací než služby přístupu 

k internetu, pro které je nutná určitá úroveň 

kvality, jež nemůže být poskytnuta službou 

přístupu k internetu. Tato určitá úroveň 

kvality je nezbytná například pro 

fungování některých služeb veřejného 

zájmu nebo některých nových služeb 

komunikace mezi zařízeními. 

Poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost, včetně 

poskytovatelů služeb přístupu k internetu, 

a poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 

by tedy měli mít svobodu nabízet jiné 

služby než služby přístupu k internetu, 

které jsou optimalizovány pro konkrétní 

obsah, aplikace nebo služby, případně 

jejich kombinaci, pokud je optimalizace 

zásadní pro to, aby byly splněny 

požadavky obsahu, aplikací nebo služeb na 

určitou úroveň kvality. Vnitrostátní 

regulační orgány by měly spíše ověřovat, 

zda a do jaké míry je tato optimalizace 

objektivně nutná k zajištění fungování 

obsahu, aplikací či služeb, než pouze 

udělovat obecnou prioritu pro srovnatelný 

obsah, aplikace či služby dostupné přes 

službu přístupu k internetu, a tedy obcházet 

ustanovení o opatřeních řízení provozu ve 
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služby dostupné přes službu přístupu 

k internetu, a tedy obcházet ustanovení 

o opatřeních řízení provozu ve vztahu ke 

službám přístupu k internetu. 

vztahu ke službám přístupu k internetu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Znění, jež přijala Rada v prvním čtení, obsahuje vnitřní rozpor. Pokud jsou srovnatelné 

„obsah, aplikace či služby“ dostupné prostřednictvím služeb přístupu na internet, těmto 

specializovaným službám se tím poskytuje konkurenční výhoda, což je ovšem přesným opakem 

oficiálně uváděného záměru tohoto návrhu nařízení. Tento pozměňovací návrh usiluje 

o vyřešení tohoto rozporu. Použití slova „nezbytná“ se snaží odrážet logiku požadující 

„zvýšenou kvalitu v celém rozsahu“, již Parlament podpořil v prvním čtení (viz čl. 2 odst. 15). 
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21.10.2015 A8-0300/18 

Pozměňovací návrh  18 

Marietje Schaake, Michel Reimon a další 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Bod odůvodnění 17 

 

 

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 

elektronických komunikací pro veřejnost je 

v souladu s čl. 3 odst. 1 až 4 tohoto 

nařízení, a tudíž je nelze považovat za 

(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 

nebo k obsahu, aplikacím či službám 

dostupným 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 poskytování takové 

služby přístupu k internetu poskytovatelem 

služeb elektronických komunikací pro 
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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. 

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. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh uvádí tento bod odůvodnění do souladu s bodem odůvodnění 16. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Pozměňovací návrh  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon a další 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Čl. 2 – pododstavec 2 – bod 1 a (nový) 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 1a) „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 

Odůvodnění 

Tento oddíl má za účel zajistit neutrální zacházení s internetovým provozem, přičemž otázka 

existence neutrality sítě již byla vyřešena v primární legislativě členských států a v dalších 

právních či jiných předpisech v zemích celého světa.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Pozměňovací návrh  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon a další 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Čl. 2 – pododstavec 2 – bod 2 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

2) „službou přístupu k internetu“ se rozumí 

veřejně dostupná služba elektronických 

komunikací, která poskytuje přístup 

k internetu, a tím propojení s prakticky 

všemi koncovými body internetu, bez 

ohledu na použitou technologii sítě 

a použité koncové zařízení. 

2) „službou přístupu k internetu“ se rozumí 

veřejně dostupná služba elektronických 

komunikací, která poskytuje přístup 

k internetu v souladu se zásadou neutrality 

sítě, a tím propojení s prakticky všemi 

koncovými body internetu, bez ohledu na 

použitou technologii sítě a použité koncové 

zařízení. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Pozměňovací návrh  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon a další 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Čl. 3 – odst. 2 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

2. Dohody mezi poskytovateli služeb 

přístupu k internetu a koncovými uživateli 

o obchodních a technických podmínkách 

a vlastnostech služeb přístupu k internetu, 

jako je cena, objem dat nebo rychlost, 

a veškeré obchodní praktiky poskytovatelů 

služeb přístupu k internetu neomezují 

výkon práv koncových uživatelů 

stanovených v odstavci 1. 

2. Dohody mezi poskytovateli služeb 

přístupu k internetu a koncovými uživateli 

o obchodních a technických podmínkách 

a vlastnostech služeb přístupu k internetu, 

jako je cena, objem dat nebo rychlost, 

a veškeré obchodní praktiky poskytovatelů 

služeb přístupu k internetu neomezují 

výkon práv koncových uživatelů 

stanovených v odstavci 1. Tento odstavec 

členským států nebrání přijímat 

dodatečné právní předpisy upravující 

praxi vyjímání určitého obsahu, aplikací 

či služeb nebo jejich kategorií 

z působnosti datových limitů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tímto se vyjasňuje postoj vyjednavačů v otázce pravomoci členských států přijímat opatření 

s cílem chránit dotčené osoby před diskriminací na základě limitů omezujících stahování nebo 

výdajů požadovaných za stahování, jak je tomu např. u tzv. nulové sazby (bezplatného 

přijímání specifických, sponzorovaných dat). 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Pozměňovací návrh  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon a dalších 40 poslanců 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

První pododstavec nebrání poskytovatelům 

služeb přístupu k internetu v zavádění 

opatření přiměřeného řízení provozu. Aby 

mohla být tato opatření považována za 

přiměřená, musí být transparentní, 

nediskriminační a přiměřená, a nesmí být 

založena na obchodních cílech, nýbrž 

na objektivně odlišných požadavcích 

určitých kategorií provozu na technickou 

kvalitu služeb. Tato opatření nesmí 

sledovat konkrétní obsah a nesmí být 

uplatňována po dobu delší, než je 

nezbytné. 

První pododstavec nebrání poskytovatelům 

služeb přístupu k internetu v zavádění 

opatření přiměřeného řízení provozu. Aby 

mohla být tato opatření považována za 

přiměřená, musí být transparentní, 

nediskriminační a přiměřená, a nesmí být 

založena na obchodních cílech. Tato 

opatření nesmí sledovat konkrétní obsah 

a nesmí být uplatňována po dobu delší, než 

je nezbytné. 

Or. en 

Odůvodnění 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 
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Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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21.10.2015 A8-0300/23 

Pozměňovací návrh  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon a dalších 40 poslanců 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 3– písm. c 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

c) zabránění hrozícímu přetížení sítě 

a zmírnění účinků výjimečného nebo 

dočasného přetížení sítě za předpokladu, že 

se s rovnocennými kategoriemi provozu 

nakládá stejně. 

c) zabránění nebo zmírnění účinků 

výjimečného nebo dočasného přetížení sítě 

za předpokladu, že se s rovnocennými 

kategoriemi provozu nakládá stejně. 

Or. en 

Odůvodnění 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/24 

Pozměňovací návrh  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon a dalších 40 poslanců 

 

Doporučení pro druhé čtení A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Postoj Rady 

Čl. 3 – odst. 5 

 

 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

5. Poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost, včetně 

poskytovatelů služeb přístupu k internetu, 

a poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 

mají svobodu nabízet jiné služby než 

služby přístupu k internetu, které jsou 

optimalizovány pro konkrétní obsah, 

aplikace nebo služby, případně jejich 

kombinaci, pokud je optimalizace nezbytná 

ke splnění požadavků na obsah, aplikace 

nebo služby pro určitou úroveň kvality.  

5. Poskytovatelé elektronických 

komunikací pro veřejnost, včetně 

poskytovatelů služeb přístupu k internetu, 

a poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 

mají svobodu nabízet služby, které nelze 

poskytovat prostřednictvím služeb přístupu 

k internetu, které jsou optimalizovány pro 

konkrétní obsah, aplikace nebo služby, 

případně jejich kombinaci, pokud je 

optimalizace nezbytná ke splnění 

požadavků na obsah, aplikace nebo služby 

pro určitou úroveň kvality. Poskytovatelé 

přístupu k internetu pro uživatele nesmějí 

diskriminovat žádné funkčně rovnocenné 

služby a aplikace. 

Poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost, včetně 

poskytovatelů služeb přístupu k internetu, 

mohou nabízet nebo umožňovat takovéto 

služby pouze tehdy, pokud je kapacita sítě 

dostatečná k jejich poskytování jako 

doplnění k poskytovaným službám 

přístupu k internetu. Tyto služby nesmějí 

být používány ani nabízeny jako náhrada 

za služby přístupu k internetu a nesmějí být 

na úkor dostupnosti nebo všeobecné 

kvality služeb přístupu k internetu pro 

koncové uživatele. 

Poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost, včetně 

poskytovatelů služeb přístupu k internetu, 

mohou nabízet nebo umožňovat takovéto 

služby pouze tehdy, pokud je kapacita sítě 

dostatečná k jejich poskytování jako 

doplnění k poskytovaným službám 

přístupu k internetu. Tyto služby nesmějí 

být používány ani nabízeny jako náhrada 

za služby přístupu k internetu ani za 

obsah, aplikace nebo služby dostupné 

prostřednictvím služeb přístupu 

k internetu a nesmějí být na úkor 

dostupnosti nebo všeobecné kvality služeb 

přístupu k internetu pro koncové uživatele. 



 

AM\1076792CS.doc  PE570.903v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Or. en 

Odůvodnění 

Je klíčové, aby bylo znění této pasáže jednoznačné, čímž se minimalizuje nejistota a poskytne 

ochrana před protisoutěžním chováním. 

 

 

 


