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Pozměňovací návrh 23
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Rozvoj efektivní a všudypřítomné 
informační společnosti si vyžaduje 
univerzální poskytování širokopásmových 
a bezdrátových technologií, k němuž je 
zapotřebí další podpora na úrovni 
členských států i Společenství. Komise by 
proto měla v rámci nadcházejícího 
opětovného nastavení parametrů 
univerzální služby navrhnout, aby byl 
širokopásmový internet začleněn mezi 
univerzální služby.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj efektivní a všudypřítomné informační společnosti si vyžaduje univerzální poskytování 
širokopásmových a bezdrátových technologií.

Pozměňovací návrh 24
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací by měli zajistit, aby jejich 
zákazníci byli odpovídajícím způsobem 
informováni o tom, zda je poskytován 
přístup k tísňovým službám, a aby v první 
účastnické smlouvě a poté v pravidelných 
intervalech, například v informacích o 
vyúčtování, dostávali jasné a průhledné 
informace. Zákazníci by měli být také 

(12) Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací by měli zajistit, aby jejich 
zákazníci byli odpovídajícím způsobem 
informováni o tom, zda je poskytován 
přístup k tísňovým službám, a aby v první 
účastnické smlouvě a poté v pravidelných 
intervalech, například v informacích o 
vyúčtování, dostávali jasné a průhledné 
informace. Pokud konkrétní členský stát 



PE404.785v01-00 4/53 AM\718824CS.doc

CS

jasně informováni o možných opatřeních, 
které může poskytovatel služby 
elektronických komunikací přijmout 
v případě ohrožení bezpečnosti nebo 
v reakci na bezpečnostní událost či na 
případ narušení integrity, neboť takováto 
opatření by mohla mít přímý či nepřímý 
dopad na zákazníkovy údaje, soukromí 
nebo jiné aspekty poskytované služby.

nepřijal systém výjimek, měli by být 
zákazníci v tomto členském státě v zájmu 
zajištění komplexních informačních 
služeb o telefonních číslech přinejmenším 
řádně informováni o svých právech na 
zařazení do databáze účastnických čísel a 
měla by jim být poskytnuta reálná 
příležitost své právo využít jak na začátku, 
tak i v průběhu smluvního vztahu. 
V okamžiku, kdy zákazník žádá 
o poskytování služby, a v pravidelných 
intervalech poté by se tedy provozovatelé 
měli svých zákazníků výslovně tázat, zda 
a jakým způsobem si přejí zahrnout 
příslušné informace do databáze 
účastnických čísel. Jelikož existují 
mechanismy pro zařazení informací do 
databáze účastnických čísel, aniž by byly 
tyto informace přístupné uživatelům 
informačních služeb o účastnických 
číslech, což umožňuje existenci 
komplexnějších informačních služeb o 
telefonních číslech, které neohrožují 
ochranu soukromí, měli by provozovatelé 
přístupu nabídnout zákazníkům také tuto 
možnost. Zákazníci by měli být také jasně 
informováni o možných opatřeních, které 
může poskytovatel služby elektronických 
komunikací přijmout v případě ohrožení 
bezpečnosti nebo v reakci na bezpečnostní 
událost či na případ narušení integrity, 
neboť takováto opatření by mohla mít 
přímý či nepřímý dopad na zákazníkovy 
údaje, soukromí nebo jiné aspekty 
poskytované služby.

Or. en

Odůvodnění

Informační služby o účastnických číslech představují pro postižené a starší uživatele 
i uživatele obecně vysoce důležitou službu (což směrnice o univerzální službě uznává). Je 
nezbytné zavést mechanismy, které tímto způsobem uživateli zaručí výkon práva být zařazen 
do databází seznamu účastníků, a zajistí tak komplexnost informačních služeb o telefonních 
číslech v souladu s bodem odůvodnění 11 směrnice o univerzální službě.
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Pozměňovací návrh 25
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Konkurenční trh by měl zajistit, aby 
koncoví uživatelé měli přístup k veškerému 
zákonnému obsahu, mohli jej šířit a mohli 
používat všechny legální aplikace a/nebo 
služby podle svého výběru, jak je uvedeno 
v článku 8 směrnice 2002/21/ES. 
S ohledem na rostoucí význam 
elektronických komunikací pro spotřebitele 
a podniky by uživatelé měli být v každém 
případě plně informováni o všech 
omezeních a/nebo limitech, jež 
poskytovatel služby a/nebo sítě na 
používání služeb elektronických 
komunikací uvalil. Pokud neexistuje 
dostatečně účinná hospodářská soutěž, 
musí vnitrostátní regulační orgány používat 
nápravná opatření, jež mají k dispozici 
podle směrnice 2002/19/ES, aby zajistily, 
že přístup uživatelů ke konkrétním druhům 
obsahu či aplikací nebude nepřiměřeně 
omezen.

(14) Konkurenční trh by měl zajistit, aby 
koncoví uživatelé měli přístup k veškerému 
zákonnému obsahu, mohli jej šířit a mohli 
používat všechny legální aplikace a/nebo 
služby podle svého výběru, jak je uvedeno 
v článku 8 směrnice 2002/21/ES. 
S ohledem na rostoucí význam 
elektronických komunikací pro spotřebitele 
a podniky by uživatelé měli být v každém 
případě plně informováni o všech 
omezeních a/nebo limitech, jež 
poskytovatel služby a/nebo sítě na 
používání služeb elektronických 
komunikací uvalil. Pokud neexistuje 
dostatečně účinná hospodářská soutěž, 
musí vnitrostátní regulační orgány používat 
nápravná opatření, jež mají k dispozici 
podle směrnice 2002/19/ES, aby zajistily, 
že přístup uživatelů ke konkrétním druhům 
obsahu, služeb či aplikací nebude 
nepřiměřeně omezen a že budou například 
řešeny nepřiměřené velkoobchodní 
podmínky přístupu.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé přístupu, jejichž činnost není v současné době regulována, účtují enormní ceny 
za spojení hovorů týkajících se dotazů na účastnická čísla a mimoto brání poskytovatelům 
informačních služeb o účastnických číslech v možnosti stanovit své vlastní ceny pro koncové 
uživatele (viz například str. 41 nového doporučení Komise pro trhy). Tyto problémy je třeba 
řešit tak, aby v oblasti informačních služeb o účastnických číslech mohli koncoví uživatelé 
plně využívat výhod konkurence a aby byla maloobchodní regulace zcela odstraněna.
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Pozměňovací návrh 26
Renato Brunetta

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Hlavním prvkem pro spotřebitele na 
konkurenčních trzích s několika 
poskytovateli nabízejícími služby je 
dostupnost průhledných, aktuálních a 
srovnatelných sazeb. Uživatelé služeb 
elektronických komunikací by měli mít 
možnost snadného porovnání cen různých 
služeb nabízených na trhu podle informací 
o sazbách zveřejňovaných ve snadno 
přístupné formě. Aby vnitrostátní regulační 
orgány mohly ceny snadno porovnávat, 
měly by mít pravomoc požadovat od 
operátorů větší průhlednost sazeb a zajistit, 
aby třetí strany měly právo bezplatně 
využívat veřejně dostupné sazby 
zveřejňované podniky poskytujícími služby 
elektronických komunikací. Zároveň by 
měly zajistit dostupnost cenových 
průvodců, pokud je neposkytuje trh. Za 
využívání sazeb, které již byly zveřejněny, 
a patří tedy do veřejné sféry, by operátoři 
neměli mít nárok na odměnu. Uživatelé 
musí být dále odpovídajícím způsobem 
informováni o příslušné ceně nebo druhu 
nabízené služby dříve, než si službu 
zakoupí, zejména v případě, kdy se k číslu 
služby bezplatného volání účtují další 
poplatky. Komise by měla mít možnost
přijmout technická prováděcí opatření, aby
zajistila, že koncoví uživatelé budou těžit 
z jednotného přístupu Společenství 
k průhlednosti sazeb.

(15) Hlavním prvkem pro spotřebitele na 
konkurenčních trzích s několika 
poskytovateli nabízejícími služby je 
dostupnost průhledných, aktuálních a 
srovnatelných sazeb. Uživatelé služeb 
elektronických komunikací by měli mít 
možnost snadného porovnání cen různých 
služeb nabízených na trhu podle informací 
o sazbách zveřejňovaných ve snadno 
přístupné formě. Aby vnitrostátní regulační 
orgány mohly ceny snadno porovnávat, 
měly by mít pravomoc požadovat od
operátorů větší průhlednost sazeb a zajistit, 
aby třetí strany měly právo bezplatně 
využívat veřejně dostupné sazby 
zveřejňované podniky poskytujícími služby 
elektronických komunikací. Zároveň by 
měly zajistit dostupnost cenových 
průvodců, pokud je neposkytuje trh. Za 
využívání sazeb, které již byly zveřejněny, 
a patří tedy do veřejné sféry, by operátoři 
neměli mít nárok na odměnu. Čísla služby 
bezplatného volání by neměla podléhat 
žádným dalším poplatkům. Komise by 
měla přijmout opatření zajišťující, aby
provozovatelé přístupu poskytovali 
přiměřené podmínky tak, aby měli
koncoví uživatelé zajištěnu možnost plně 
využívat výhod konkurence v oblasti 
služeb, zejména informačních služeb 
o účastnických číslech.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé přístupu, jejichž činnost není v současné době regulována, účtují enormní ceny 
za spojení hovorů týkajících se dotazů na účastnická čísla a mimoto brání poskytovatelům 
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informačních služeb o účastnických číslech v možnosti stanovit své vlastní ceny pro koncové 
uživatele (viz například str. 41 nového doporučení Komise pro trhy). Tyto problémy je třeba 
řešit tak, aby v oblasti informačních služeb o účastnických číslech mohli koncoví uživatelé 
plně využívat výhod konkurence a aby byla maloobchodní regulace zcela odstraněna.

Pozměňovací návrh 27
Paul Rübig

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Konkurenční trh by měl zajistit, aby se 
uživatelům dostávalo služeb v kvalitě, 
jakou požadují. Je však možné, že 
v konkrétních případech bude třeba zajistit, 
aby veřejné komunikační sítě dosahovaly 
minimální úrovně kvality a nedocházelo ke 
zhoršování kvality služby, blokování 
přístupu a zpomalování přenosu v sítích. 
Komise by měla mít zejména možnost 
přijmout prováděcí opatření s cílem určit
normy kvality, jež mají používat
vnitrostátní regulační orgány.

(16) Konkurenční trh by měl zajistit, aby se 
uživatelům dostávalo služeb v kvalitě, 
jakou požadují. Je však možné, že 
v konkrétních případech bude třeba zajistit, 
aby veřejné komunikační sítě dosahovaly 
minimální úrovně kvality a nedocházelo ke 
zhoršování kvality služby, blokování 
přístupu a zpomalování přenosu v sítích. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly mít 
možnost stanovit předlohy pro příslušné
normy kvality. 

Or. de

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jednotlivých států mohou nejlépe stanovit odpovídající normy a 
mají na základě spolupráce v rámci skupiny evropských regulačních orgánů potřebné 
odborné znalosti k tomu, aby mohly tuto otázku dostatečně zohlednit také na úrovni 
Společenství. 

Pozměňovací návrh 28
Renato Brunetta

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Informační služby o účastnických 
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číslech by měly být, a často také jsou, 
poskytovány v konkurenčním prostředí, 
v souladu s článkem 5 směrnice Komise 
2002/77/ES ze dne 16. září 2002 
o hospodářské soutěži na trzích sítí a 
služeb elektronických komunikací1. Měla 
by být zavedena opatření na úrovni 
velkoobchodu, která zajistí zařazení údajů 
koncových uživatelů (jak pevných, tak i 
mobilních sítí) do databází, 
poskytovatelům služeb by měla být 
nákladově orientovaným způsobem 
dodávána data a zpřístupněny sítě za 
nákladově orientovaných, přiměřených a 
transparentních podmínek s cílem zajistit 
koncovým uživatelům možnost plně 
využívat výhod konkurence, aby bylo 
v konečném důsledku možno odstranit 
regulaci této služby poskytované 
koncovým uživatelům.
1 Úř. věst. L 249, 17.9.2002, s. 21. 

Or. en

Odůvodnění

Uvalení velkoobchodních povinností na provozovatele, kteří přístup kontrolují, je oprávněné, 
neboť koncovým uživatelům zajišťuje možnost plně využívat výhod konkurence v oblasti 
informačních služeb o účastnických číslech a umožňuje odstranit přísnou regulaci univerzální 
služby pro koncové uživatele.

Pozměňovací návrh 29
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu na vnitřním trhu1

stanovuje, že přenos informací 
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v komunikační síti poskytnutých 
příjemcem služby nečiní poskytovatele 
služby odpovědným za přenášené 
informace. Poskytovatelé elektronických 
komunikačních služeb jsou tedy 
odpovědni za to, že účastníkům a 
vnitrostátním regulačním orgánům 
oznámí porušení bezpečnosti v souvislosti 
s poskytováním služby, což pravděpodobně 
zahrnuje informace o účastníkovi, jakož i 
údaje o přenosu a obsah osobní povahy, 
v případě, že se rozhodnou nabízet služby 
poskytující obsah.  
1 Úř. věst. L 178, 17. 7. 2000, s. 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné plně využívat výhod 
konkurenčního prostředí, měli by 
spotřebitelé mít při výběru k dispozici 
všechny informace a možnost měnit 
poskytovatele, pokud je to v jejich zájmu. 
Je nezbytné zajistit, aby tak mohli činit bez 
právních, technických či praktických 
překážek, jež mohou zahrnovat smluvní 
podmínky, postupy, poplatky apod. To 
nevylučuje možnost stanovit ve 
spotřebitelských smlouvách přiměřenou 
minimální dobu platnosti smlouvy. 
Zejména přenositelnost čísla usnadňuje 
volbu na straně spotřebitelů a efektivní 
hospodářskou soutěž na konkurenčních 
trzích elektronických komunikací a měla 
by být prováděna s minimální prodlevou. 
Aby bylo možné přizpůsobit přenositelnost 
čísla vývoji technologií a trhu, včetně 
případného přenosu účastníkových 
osobních telefonních seznamů a informací 

(23) Aby bylo možné plně využívat výhod 
konkurenčního prostředí, měli by
spotřebitelé mít při výběru k dispozici 
všechny informace a možnost měnit 
poskytovatele, pokud je to v jejich zájmu. 
Je nezbytné zajistit, aby tak mohli činit bez 
právních, technických či praktických 
překážek, jež mohou zahrnovat smluvní 
podmínky, postupy, poplatky apod. To 
nevylučuje možnost stanovit ve 
spotřebitelských smlouvách přiměřenou 
minimální dobu platnosti smlouvy (tj.
nepřekračující jeden rok). Zejména 
přenositelnost čísla usnadňuje volbu na 
straně spotřebitelů a efektivní 
hospodářskou soutěž na konkurenčních 
trzích elektronických komunikací a měla 
by být prováděna s minimální prodlevou. 
Aby bylo možné přizpůsobit přenositelnost 
čísla vývoji technologií a trhu, včetně 
případného přenosu účastníkových 
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o profilu, jež jsou uloženy v síti, Komise 
by měla mít možnost přijmout v této 
oblasti technická prováděcí opatření. Při 
posuzování, zda jsou technologické a tržní 
podmínky takové, aby umožňovaly přenos 
čísel mezi sítěmi poskytujícími služby 
v pevných místech a mobilními sítěmi, je 
třeba vzít v úvahu zejména ceny pro 
uživatele a náklady na přepojení pro 
podniky poskytující služby v pevných 
místech a mobilních sítích.

osobních telefonních seznamů a informací 
o profilu, jež jsou uloženy v síti, Komise 
by měla mít možnost přijmout v této 
oblasti technická prováděcí opatření. Při 
posuzování, zda jsou technologické a tržní 
podmínky takové, aby umožňovaly přenos 
čísel mezi sítěmi poskytujícími služby 
v pevných místech a mobilními sítěmi, je 
třeba vzít v úvahu zejména ceny pro 
uživatele a náklady na přepojení pro 
podniky poskytující služby v pevných 
místech a mobilních sítích.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Televizní vysílání je podle definice 
uvedené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady ze dne [….] 2007 o 
audiovizuálních mediálních službách 
lineární audiovizuální mediální služba, 
kterou zajišťuje poskytovatel mediálních 
služeb za účelem současného sledování 
programů podle programového plánu; 
poskytovatel mediálních služeb může 
poskytovat více zvukových či 
audiovizuálních programových plánů 
(kanálů). Je možné uplatnit zákonné 
povinnosti ve veřejném zájmu, avšak 
pouze na konkrétní vysílací kanály, které 
zajišťuje konkrétní poskytovatel 
mediálních služeb. Členské státy by měly 
povinnosti ve veřejném zájmu ve svých 
vnitrostátních právních předpisech jasně 
zdůvodnit tak, aby tyto povinnosti byly 
průhledné, přiměřené a řádně definované. 
V tomto smyslu musí být pravidla ve 
veřejném zájmu vytvořena tak, aby 
dostatečně motivovala účinné investice do 

(24) Je možné uplatnit zákonné povinnosti 
ve veřejném zájmu, avšak pouze na 
konkrétní služby rozhlasového vysílání, 
audiovizuální služby a také doplňkové 
služby, které zajišťuje konkrétní 
poskytovatel mediálních služeb. Definice 
audiovizuálních služeb je uvedena ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, 
kterou se mění směrnice Rady 
89/552/EHS o koordinaci některých 
právních a správních předpisů členských 
států upravujících provozování televizního 
vysílání1 . Členské státy by měly 
povinnosti ve veřejném zájmu ve svých 
vnitrostátních právních předpisech jasně 
zdůvodnit tak, aby tyto povinnosti byly 
průhledné, přiměřené a řádně definované.
V tomto smyslu musí být pravidla ve 
veřejném zájmu vytvořena tak, aby 
dostatečně motivovala účinné investice do 
infrastruktury. Pravidla ve veřejném zájmu 
je třeba periodicky přezkoumávat, aby 
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infrastruktury. Pravidla ve veřejném zájmu 
je třeba periodicky přezkoumávat, aby 
odpovídala aktuálnímu vývoji technologií a 
trhu a aby bylo zajištěno, že budou i nadále 
úměrná cílům, jichž se má dosáhnout. 
Vzhledem k rychlým změnám technologií 
a podmínek na trhu by úplné 
přezkoumání bylo třeba provést alespoň 
jednou za tři roky a vyžadovalo by 
veřejnou konzultaci se všemi 
zúčastněnými stranami. Jeden či více 
vysílacích kanálů může být doplněno
o služby, které zlepšují přístupnost pro 
uživatele se zdravotním postižením, např. 
videotextová služba, titulkování, zvukový 
popis nebo znakový jazyk.

odpovídala aktuálnímu vývoji technologií a 
trhu a aby bylo zajištěno, že budou i nadále 
úměrná cílům, jichž se má dosáhnout.
Doplňkové služby mohou být služby, které 
zlepšují přístupnost pro uživatele se 
zdravotním postižením, např. videotextová 
služba, titulkování, zvukový popis nebo 
znakový jazyk.

--------------------------------------------
Úř. věst. L 332, 18. 12. 2007, s. 27.

Or. de

Odůvodnění

Oblasti použití musí být v souladu se směrnicí o televizním vysílání. Oblast použití pravidel 
pro povinnosti ve veřejném zájmu uvedených v článku 31 je příliš úzká a odporuje 
stanovenému cíli telekomunikačního balíčku, a sice posílení pozice spotřebitelů a práv 
uživatelů. Hovoří se o službách, které usnadňují přístup pouze zdravotně postiženým osobám. 
Pravidla pro povinnosti ve veřejném zájmu však musí platit také pro jiné skupiny osob, jako 
jsou např. jazykové menšiny nebo doplňkové služby pro veřejnost (radiotext, teletext, 
informace o programu). 

Pozměňovací návrh 32
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) V souladu se zásadou subsidiarity 
vychází předpisový model této směrnice ze 
zásady decentralizované regulace
v členských státech, která ponechává 
vnitrostátním orgánům odpovědnost za 
dohled nad vnitrostátními trhy v souladu 
s některými společnými cíli. Ochrana 
spotřebitele a zejména zájmy osob se 
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zdravotním postižením jsou na 
spotřebitelských trzích, které jsou 
utvářeny převážně jako vnitrostátní trhy, v 
jednotlivých členských státech podmíněny 
danými skutečnostmi, jako jsou např. 
stávající zákony a společná regulace nebo 
samoregulace. Pokyny Komise přispívají 
k vysoké úrovni ochrany spotřebitele 
v členských státech. 

Or. de

Odůvodnění

Spotřebitelské trhy v rámci trhu elektronických komunikací jsou i z hlediska nového rámce 
vnitrostátními trhy. Vytvoření vnitřního trhu tedy nemůže poskytnout oprávnění k tomu, aby se
zvýšila ochrana spotřebitele. Proto by opatření, která se týkají ochrany spotřebitele na tomto 
trhu, měly přijímat především členské státy. 

Pozměňovací návrh 33
Paul Rübig

Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li odpovídajícím způsobem a včas 
řešeno narušení bezpečnosti, v jehož 
důsledku dojde ke ztrátě nebo ohrožení 
osobních údajů jednotlivého účastníka, 
může to způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu včetně 
podvodného zneužití totožnosti. Proto by 
účastníci, jichž se tyto bezpečnostní 
události týkají, měli být neprodleně 
uvědomeni a informováni, aby mohli učinit 
potřebná opatření. V oznámení by měla být 
uvedena informace o opatřeních, jež 
poskytovatel v souvislosti s narušením 
bezpečnosti přijal, a doporučení pro 
postižené uživatele.

Není-li odpovídajícím způsobem a včas 
řešeno narušení bezpečnosti, v jehož 
důsledku dojde ke ztrátě nebo ohrožení 
osobních údajů jednotlivého účastníka, 
může to způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu včetně 
podvodného zneužití totožnosti. Proto by 
účastníci, jichž se tyto bezpečnostní 
události týkají, měli být neprodleně 
uvědoměni a informováni, aby mohli učinit 
potřebná opatření, pokud to bude 
vnitrostátní regulační orgán na základě 
sdělení příslušného poskytovatele a po 
konzultaci s dalšími věcně příslušnými 
orgány považovat za nutné. V oznámení, 
které je v takovém případě vydáno,by měla 
být přiměřeným způsobem, jenž odpovídá 
danému případu, uvedena informace o 
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opatřeních, jež poskytovatel v souvislosti 
s narušením bezpečnosti přijal, a 
doporučení pro postižené uživatele.

Or. de

Odůvodnění

Ne každé narušení bezpečnosti, v jehož důsledku dojde ke ztrátě osobních údajů, může 
způsobit značnou hospodářskou ztrátu a společenskou škodu. Sdělení o narušení bezpečnosti 
dat, které by poskytovatel musel bez výjimky učinit ve všech případech, by mohlo u zákazníka 
vyvolat mimo jiné také nejistotu, která by však v mnoha případech byla neopodstatněná. 
Proto je nutné, aby uvědomění o případném narušení bezpečnosti bylo učiněno specifickým 
způsobem vhodným pro danou situaci, jenž určí poskytovatelé po dohodě s příslušnými 
vnitrostátními regulačními orgány a jinými věcně příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh 34
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Kvalita poskytovaných služeb by 
neměla narušovat schopnost podniků 
poskytujících veřejné komunikační sítě 
nabízet různorodé služby a různé úrovně 
kvality. To je nejlepší způsob, jak 
spotřebitelům poskytnout možnost volby a 
podněcovat nárůst spotřebitelských výhod 
a poptávky.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný nový bod odůvodnění objasňuje, že poskytovatelé sítí by měli být schopni nabízet 
služby na různých kvalitativních úrovních, což uváděl i pracovní dokument Komise a 
hodnocení dopadu, a vysvětluje podstatu blokování přístupu a zhoršení služeb.
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Pozměňovací návrh 35
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31b) Blokování přístupu a závažné 
zhoršení služeb na sítích představuje 
jednání porušující hospodářskou soutěž 
s cílem zabránit přístupu ke službám 
konkurence. Netýká se poskytování 
omezených programů služeb, které 
nemusí obsahovat jisté služby, pokud je 
o tom koncový uživatel informován a má 
na výběr více možností. Rovněž se netýká 
přiměřené správy sítí s cílem zmírnit 
přetížení, zlepšit kapacitní omezení 
a umožnit nabídku nových služeb. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 31a.

Pozměňovací návrh 36
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Cílem směrnice o univerzální službě 
je zajistit vysokou úroveň ochrany práv 
spotřebitelů a jednotlivých uživatelů při 
poskytování telekomunikačních služeb. 
Taková ochrana není požadována 
v případě globálních telekomunikačních 
služeb. Těmi jsou datové a hlasové služby 
poskytované v rámci balíčku velkým 
společnostem v různých zemích v EU 
i mimo ni na základě smluv individuálně 
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sjednaných společnostmi stejné síly.

Or. en

Odůvodnění

Globálními telekomunikačními službami se rozumí datové a hlasové služby poskytované 
nadnárodním společnostem zastoupeným v mnoha zemích a často na různých kontinentech. V 
souvislosti s cílem směrnice o univerzální službě je především důležité, že tyto služby nejsou 
poskytovány široké spotřebitelské veřejnosti nebo malým firmám, nýbrž velkým podnikům.

Pozměňovací návrh 37
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) se tato směrnice týká zajišťování 
sítí a poskytování služeb elektronických 
komunikací pro koncové uživatele. Cílem 
je zajistit dostupnost veřejně přístupných 
služeb v dobré kvalitě v celém 
Společenství prostřednictvím účinné 
hospodářské soutěže a možnosti výběru a 
řešit okolnosti, za nichž trh nenaplňuje 
uspokojivě potřeby koncových uživatelů.
Tato směrnice dále obsahuje ustanovení 
týkající se koncových zařízení v prostorách 
zákazníků.

1. V rámci směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) se tato směrnice týká zajišťování 
sítí a poskytování služeb elektronických 
komunikací pro koncové uživatele. Cílem 
je zajistit dostupnost veřejně přístupných 
služeb v dobré kvalitě v celém 
Společenství prostřednictvím účinné 
hospodářské soutěže a možnosti výběru a 
řešit okolnosti, za nichž trh nenaplňuje 
uspokojivě potřeby koncových uživatelů.
Tato směrnice dále obsahuje ustanovení 
týkající se koncových zařízení v prostorách 
zákazníků, přičemž zvláštní pozornost je 
věnována koncovým zařízením pro 
zdravotně postižené osoby.

Or. es
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Pozměňovací návrh 38
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ustanovení uvedená v této směrnici 
týkající se práv uživatelů a spotřebitelů se 
uplatňují aniž by byly dotčeny příslušné 
právní předpisy Společenství, a zejména 
směrnice 93/13/ES a 97/7/ES, jakož i 
vnitrostátní ustanovení, která jsou v 
souladu s právními předpisy Společenství.

Or. es

Odůvodnění

Text by umožnil kontrolovat uplatňování stejného přístupu i u práv, která se nyní v oblasti 
telefonních služeb pouze uznávají, např. kontrola výdajů, kvalita služeb nebo transparentnost 
a zveřejňování informací.

Pozměňovací návrh 39
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy musí v oblastech 
harmonizovaných touto směrnicí na 
vnitrostátní úrovni společnou regulaci a 
samoregulaci podporovat, pokud to jejich 
právní řád umožňuje. 

Or. de
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Odůvodnění

V oblasti ochrany spotřebitelů a práv zdravotně postižených uživatelů bude v některých 
členských státech upřednostněna samoregulace a společná regulace před klasickými právními 
předpisy. To umožní rychlejší provádění a pružnější přizpůsobení, což je na trhu s 
telekomunikacemi důležité. Společná regulace a samoregulace by však neměla být nahrazena 
klasickými právními předpisy. Pro návrh textu by se mohlo použít schválené znění text 
směrnice o audiovizuálních mediálních službách. 

Pozměňovací návrh 40
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Písmeno c) se nahrazuje tímto: vypouští se
„veřejně přístupnou telefonní službou“ se 
rozumí služba přístupná veřejnosti pro 
uskutečňování a přijímání národních 
a/nebo mezinárodních volání 
prostřednictvím jednoho nebo více čísel 
národního nebo mezinárodního 
číslovacího plánu, a to přímo či nepřímo 
prostřednictvím volby nebo předvolby 
operátora či dalšího prodeje;“

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy přijmou zvláštní opatření 
ve prospěch zdravotně postižených 

(1) Členské státy přijmou zvláštní opatření 
ve formě státních dotací ve prospěch 
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koncových uživatelů s cílem zajistit jim 
přístup k veřejně přístupným telefonním 
službám a jejich cenovou dostupnost, 
včetně přístupu k tísňovým službám, 
informačním službám o účastnických 
číslech a k účastnickým seznamům, 
přičemž tento přístup musí být rovnocenný 
tomu, který využívají ostatní koncoví 
uživatelé.

zdravotně postižených koncových 
uživatelů s cílem zajistit jim přístup k 
veřejně přístupným telefonním službám a 
jejich cenovou dostupnost, včetně přístupu 
k tísňovým službám, informačním službám 
o účastnických číslech a k účastnickým 
seznamům, přičemž tento přístup musí být 
rovnocenný tomu, který využívají ostatní 
koncoví uživatelé.

Or. el

Odůvodnění

Poskytování rovného přístupu k těmto službám zdravotně postiženým koncovým uživatelům 
vyžaduje od společností rozsáhlé investice, přičemž není jisté, zda je budou moci odepsat ze 
zisku. Pokud bude tedy poskytování těchto služeb povinné, musí být doprovázeno zvláštními 
ustanoveními týkajícími se státních dotací.

Pozměňovací návrh 42
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou s ohledem na 
vnitrostátní podmínky zvláštní opatření 
s cílem zajistit, aby zdravotně postižení 
koncoví uživatelé mohli rovněž využít 
možnosti volby podniků a poskytovatelů 
služeb, kterou má většina koncových 
uživatelů.“

2. Členské státy přijmou s ohledem na 
vnitrostátní podmínky a předpisy pro 
samoregulaci a společnou regulaci 
schválenými v odvětví zvláštní opatření 
s cílem zajistit, aby zdravotně postižení 
koncoví uživatelé mohli rovněž využít 
možnosti volby podniků a poskytovatelů 
služeb, kterou má většina koncových 
uživatelů.“

Or. de

Odůvodnění

Zvláštní opatření pro zdravotně postižené koncové uživatele budou uplatněna pouze tehdy, 
pokud by opatření pro samoregulaci a společnou regulaci nebyla dostatečná. 
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Pozměňovací návrh 43
Paul Rübig

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou s přihlédnutím k 
vnitrostátním podmínkám požadovat od 
určených podniků, aby spotřebitelům 
nabízely možnosti volby sazeb nebo 
soubory sazeb odlišné od těch, které jsou 
nabízeny za běžných obchodních 
podmínek, zejména proto, aby nebylo 
osobám s nízkými příjmy nebo se 
zvláštními sociálními potřebami bráněno v 
přístupu k síti uvedené v čl. 4 odst. 1 nebo 
službám označeným v čl. 4 odst. 3 a v 
článcích 5, 6 a 7 za služby spadající do 
povinností univerzální služby a 
poskytované určenými podniky, ani 
v jejich využívání.

2. Členské státy mohou s přihlédnutím k 
vnitrostátním podmínkám požadovat od 
určených podniků, aby spotřebitelům 
nabízely možnosti volby sazeb nebo 
soubory sazeb odlišné od těch, které jsou 
nabízeny za běžných obchodních 
podmínek, zejména proto, aby nebylo 
osobám s nízkými příjmy nebo se 
zvláštními sociálními potřebami bráněno v 
přístupu k síti uvedené v čl. 4 odst. 1 nebo 
službám označeným v čl. 4 odst. 3 a v 
článcích 5, 6 a 7 za služby spadající do 
povinností univerzální služby a 
poskytované určenými podniky, ani 
v jejich využívání. Čisté vícenáklady, které 
určeným podnikům takto prokazatelně 
vznikly, jim budou nahrazeny. 

Or. de

Odůvodnění

Poskytnutí příslušných sazeb zpravidla není pro pokrytí nákladů možné. Těm podnikům, jimž 
je tato zvláštní povinnost sloužící k obecnému prospěchu uložena, musí stát, který je touto 
povinností pověřil, poskytnou přiměřenou náhradu vícenákladů, jež určeným podnikům tímto 
prokazatelně vznikly, aby zabránil znevýhodněnému postavení těchto podniků v hospodářské 
soutěži z důvodu zvýšeného zatížení ve srovnání s ostatními subjekty, které tyto služby 
nabízejí.  
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Pozměňovací návrh 44
Paul Rübig

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě ustanovení, aby určené podniky 
nabízely zvláštní možnosti volby sazby 
nebo dodržovaly horní cenový rozsah nebo 
zeměpisné zprůměrování nebo jiné 
podobné systémy, mohou členské státy 
zajistit poskytování podpory spotřebitelům, 
kteří byli vyhodnoceni jako spotřebitelé s 
nízkými příjmy, zdravotním postižením 
nebo zvláštními sociálními potřebami.“

3. Kromě ustanovení, aby určené podniky 
nabízely zvláštní možnosti volby sazby 
nebo dodržovaly horní cenový rozsah nebo 
zeměpisné zprůměrování nebo jiné 
podobné systémy, mohou členské státy 
zajistit poskytování podpory spotřebitelům, 
kteří byli vyhodnoceni jako spotřebitelé s 
nízkými příjmy, zdravotním postižením 
nebo zvláštními sociálními potřebami.“
Členské státy přitom zajistí, aby 
podnikům, kterým tyto povinnosti uložily, 
byly nahrazeny čisté vícenáklady, které 
tímto podniku prokazatelně vznikly.

Or. de

Odůvodnění

Stejně jako poskytnutí uvedených sazeb není ani dodržení zmíněné horní hranice pro pokrytí 
nákladů zpravidla možné. Těm podnikům, jimž je tato zvláštní povinnost sloužící k obecnému 
prospěchu uložena, musí stát, který je touto povinností pověřil, poskytnou přiměřenou 
náhradu vícenákladů, jež určeným podnikům tímto prokazatelně vznikly, aby zabránil 
znevýhodněnému postavení těchto podniků v hospodářské soutěži z důvodu zvýšeného zatížení 
ve srovnání s ostatními subjekty, které tyto služby nabízejí.  

Pozměňovací návrh 45
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písměno a)
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 17 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V článku 178 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány uložily podnikům 
označeným jako podniky s významnou 
tržní silou na daném trhu pro koncové 
uživatele odpovídající povinnosti regulace 
v souladu s článkem 14 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice):
v případě, že na základě výsledku analýzy 
trhu provedené v souladu s článkem 16 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) 
vnitrostátní regulační orgán stanoví, že 
daný trh pro koncové uživatele označený 
podle článku 15 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice) není účinně 
konkurenční, a
v případě, že vnitrostátní regulační orgán 
dospěje k závěru, že by povinnosti uložené 
podle směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice) nevedly k dosažení cílů 
uvedených v článku 8 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).“

Or. de

Odůvodnění

Deregulace maloobchodních trhů je důležitým krokem při převedení obecného práva 
hospodářské soutěže. Současně provedenou regulací cen a přístupu ke službám v oblasti 
přípravy a na maloobchodní úrovni by tato dvojitá regulace zůstala zachována, což by 
podnikům zbytečně ztížilo vývoj nových produktů, např. další rozšíření jejich spektra 
nabízených služeb.

Pozměňovací návrh 46
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písmeno a a (nové)
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 17 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) odstavec 2 se zrušuje.

Or. de

Odůvodnění

Deregulace maloobchodních trhů je důležitým krokem při převedení obecného práva 
hospodářské soutěže. Současně provedenou regulací cen a přístupu ke službám v oblasti 
přípravy a na maloobchodní úrovni by tato dvojitá regulace zůstala zachována, což by 
podnikům zbytečně ztížilo vývoj nových produktů, např. další rozšíření jejich spektra 
nabízených služeb.

Pozměňovací návrh 47
Paul Rübig

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
smlouvy uzavírají mezi účastníky 
a podniky, jež poskytují služby 
elektronických komunikací umožňující 
hlasovou komunikaci, byli účastníci jasně 
informováni o tom, zda je poskytován 
přístup k tísňovým službám. Poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací zajistí, 
aby byli zákazníci jasně informováni o 
nemožnosti přístupu k tísňovým službám 
před uzavřením smlouvy a pravidelně po 
jejím uzavření.

4. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
smlouvy uzavírají mezi účastníky 
a podniky, jež poskytují služby 
elektronických komunikací umožňující 
hlasovou komunikaci, byli účastníci jasně 
informováni o tom, zda je poskytován 
přístup k tísňovým službám. Poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací zajistí, 
aby byli zákazníci jasně informováni o 
nemožnosti přístupu k tísňovým službám 
před uzavřením smlouvy a po jejím 
uzavření.

Or. de

Odůvodnění

Při požadavku „pravidelného“ informování se nabízí otázka: „Jak často znamená 
pravidelně?“, což vede k právní nejistotě. Informace by měla být poskytována pouze za 
určitých okolností, a to také z toho důvodu, aby se zabránilo předávání příliš mnoha 
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informací, což by konečný spotřebitel také nevítal s povděkem.

Pozměňovací návrh 48
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
smlouvy uzavírají mezi účastníky 
a podniky, jež poskytují služby a/nebo 
zajišťují sítě elektronických komunikací, 
byli účastníci jasně informováni před 
uzavřením smlouvy a pravidelně po jejím 
uzavření o všech omezeních, která 
poskytovatel klade na jejich možnost 
získávat přístup k zákonnému obsahu nebo 
jej šířit či spouštět zákonné aplikace a 
služby podle svého výběru.

5. Členské státy zajistí, a v případě potřeby 
bezodkladně prosadí, aby v případě, že se 
smlouvy uzavírají mezi účastníky 
a podniky, jež poskytují služby a/nebo 
zajišťují sítě elektronických komunikací,
byli účastníci jasně informováni před 
uzavřením smlouvy a pravidelně po jejím 
uzavření o všech přiměřených omezeních, 
která poskytovatel klade na jejich možnost 
získávat přístup k veškerému zákonnému 
obsahu nebo jej šířit či spouštět zákonné 
aplikace a služby podle svého výběru. Tyto 
informace se poskytují v jasné, úplné a 
snadno přístupné formě.

Or. en

Odůvodnění

Omezení ze strany podniku poskytujícího elektronické komunikační služby a/nebo sítě by měla 
být přiměřená a informace by měly být poskytovány jasným způsobem. Pokud se prokáže, že 
podnik klade jakákoli omezení, o nichž účastníky neinformoval, měly by členské státy 
informační povinnost urychleně prosadit.

Pozměňovací návrh 49
Paul Rübig

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 20 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
smlouvy uzavírají mezi účastníky 
a podniky, jež poskytují služby a/nebo 
zajišťují sítě elektronických komunikací, 
byli účastníci jasně informováni před 
uzavřením smlouvy a pravidelně po jejím 
uzavření o všech omezeních, která 
poskytovatel klade na jejich možnost 
získávat přístup k zákonnému obsahu nebo 
jej šířit či spouštět zákonné aplikace a 
služby podle svého výběru.

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
smlouvy uzavírají mezi účastníky 
a podniky, jež poskytují služby a/nebo 
zajišťují sítě elektronických komunikací, 
byli účastníci jasně informováni před 
uzavřením smlouvy a po jejím uzavření o 
všech omezeních, která poskytovatel klade 
na jejich možnost získávat přístup k obsahu 
nebo jej šířit či spouštět aplikace a služby 
podle svého výběru.

Or. de

Odůvodnění

Při požadavku „pravidelného“ informování se nabízí otázka, jak často znamená pravidelně, 
což vede k právní nejistotě. Informace by měla být poskytována pouze za určitých okolností.
Odkaz na obsah, který je označen jako „zákonný“ implikuje zcela nepřípustný závěr, že 
poskytovatelé služeb by mohli obsahy komunikací prověřovat, kontrolovat a zařazovat do 
příslušných kategorií.  To není vhodné, neboť to zákon zásadně zakazuje. Aby se zabránilo 
chybné interpretaci, měla by se uvedená přídavná jména vypustit. 

Pozměňovací návrh 50
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
smlouvy uzavírají mezi účastníky 
a podniky, jež poskytují služby a/nebo 
zajišťují sítě elektronických komunikací, 
byli účastníci jasně informováni před 
uzavřením smlouvy a pravidelně po jejím 
uzavření o své povinnosti dodržovat 
autorské právo a práva s ním související.
Zahrnuje to povinnost informovat 
účastníky o nejběžnějších případech 

vypouští se
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porušování těchto práv a jejich právních 
důsledcích, aniž je dotčena směrnice 
2000/31/ES o elektronickém obchodu.

Or. de

Odůvodnění

Není povinností telefonních společností informovat spotřebitele o trestnosti jejich chování při 
nedodržení autorských práv a při protiprávním jednání.  

Pozměňovací návrh 51
Paul Rübig

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
smlouvy uzavírají mezi účastníky 
a podniky, jež poskytují služby a/nebo 
zajišťují sítě elektronických komunikací, 
byli účastníci jasně informováni před 
uzavřením smlouvy a pravidelně po jejím 
uzavření o své povinnosti dodržovat 
autorské právo a práva s ním související.
Zahrnuje to povinnost informovat 
účastníky o nejběžnějších případech 
porušování těchto práv a jejich právních 
důsledcích, aniž je dotčena směrnice 
2000/31/ES o elektronickém obchodu.

6. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
smlouvy uzavírají mezi účastníky 
a podniky, jež poskytují služby a/nebo 
zajišťují sítě elektronických komunikací, 
byli účastníci jasně informováni před 
uzavřením smlouvy a po jejím uzavření 
o své povinnosti dodržovat autorské právo 
a práva s ním související.

Or. de

Odůvodnění

Při požadavku „pravidelného“ informování se nabízí otázka: „Jak často znamená 
pravidelně?“, což vede k právní nejistotě.  Informace by měla být poskytována pouze za 
určitých okolností, a to také z toho důvodu, aby se zabránilo předávání příliš mnoha 
informací, což by konečný spotřebitel také nevítal s povděkem. Povinnost stanovená v 
poslední větě by v případě, že bude do detailu požadováno její splnění, byla pro příslušné 
poskytovatele zatížením, které by nemohl nést, a v krajním případě by mohla vést ke sporu s 
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profesionálními právními poradci. Z tohoto důvodu by se výše uvedená věta měla vypustit. 

Pozměňovací návrh 52
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Na základě oznámení o změnách 
smluvních podmínek navrhovaných 
operátory mají účastníci právo zrušit 
smlouvu bez postihu. Nejpozději jeden 
měsíc před takovou změnou musí být 
účastníci odpovídajícím způsobem 
vyrozuměni a současně musí být 
informováni o svém právu takovou 
smlouvu bez postihu zrušit, jestliže nové 
podmínky nepřijímají.

7. Na základě oznámení o změnách 
smluvních podmínek navrhovaných 
operátory mají účastníci právo zrušit 
smlouvu bez postihu. Nejpozději jeden 
měsíc před takovou změnou musí být 
účastníci odpovídajícím způsobem 
vyrozuměni a současně musí být 
informováni o svém právu takovou 
smlouvu bez postihu zrušit, jestliže nové 
podmínky nepřijímají. Toto právo lze 
uplatnit pouze v případě, že změny jsou 
pro účastníka nevýhodné.  

Or. de

Odůvodnění

K odstoupení od smlouvy bez finančního postihu by mělo dojít pouze v případě, že změny jsou 
pro účastníka nevýhodné. Jinak by zákazník mohl svou smlouvu okamžitě vypovědět i v 
případě příznivých změn. 

Pozměňovací návrh 53
Paul Rübig

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Na základě oznámení o změnách 7. Při změnách smluvních podmínek 
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smluvních podmínek navrhovaných 
operátory mají účastníci právo zrušit 
smlouvu bez postihu. Nejpozději jeden 
měsíc před takovou změnou musí být 
účastníci odpovídajícím způsobem 
vyrozuměni a současně musí být 
informováni o svém právu takovou 
smlouvu bez postihu zrušit, jestliže nové 
podmínky nepřijímají.

navrhovaných operátory mají účastníci 
právo zrušit smlouvu bez postihu, pokud 
jsou pro ně uvedené změny celkově 
nevýhodné.  Nejpozději jeden měsíc před 
takovou změnou musí být účastníci 
odpovídajícím způsobem vyrozuměni a 
současně musí být informováni o svém 
právu takovou smlouvu bez postihu zrušit, 
jestliže nové podmínky nepřijímají.

Or. de

Odůvodnění

Právo na vypovězení smlouvy z důvodu změny nesmí být uplatnitelné již v okamžiku oznámení 
plánovaných změn, ale musí být uplatnitelné teprve k datu nabytí platnosti těchto změn. Dále 
by prémie neměla být využita k tomu, aby se konečný spotřebitel stal zákazníkem operátora, 
který upravuje své podmínky podle měnícího se prostředí, ale aby se jím stal naopak pouze v 
případě, pokud na základě nových podmínek celkově skutečně dojde ke zhoršení jeho pozice 
jako konečného zákazníka ve srovnání s tím, co bylo uvedeno v původních podmínkách. 

Pozměňovací návrh 54
Renato Brunetta

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 20 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
se smlouvy uzavírají mezi účastníky 
a podniky, jež poskytují služby a/nebo 
zajišťují sítě elektronických komunikací, 
byly informace o účastníkovi automaticky 
zařazeny do databází účastnických čísel, 
pokud výslovně nepožádá o nezařazení 
konkrétních údajů, nebo aby byli 
účastníci při uzavírání smlouvy a poté 
v pravidelných intervalech výslovně 
dotázáni, zda a jakým způsobem si přejí 
zahrnout příslušné informace do databáze 
účastnických čísel a zda si přejí využít 
možnosti zařadit jistou informaci do 
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databáze, aniž by byly přístupné 
uživatelům informačních služeb o 
telefonních číslech.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé informačních služeb o účastnických číslech tímto způsobem mohou usnadnit 
komunikaci se zákazníky využívajícími služby elektronické komunikace, aniž by ohrozili 
ochranu soukromí, a obou cílů – zařazení do databáze a ochrany soukromí – tak lze lépe 
dosáhnout. Je nezbytné zavést mechanismy, které tímto způsobem uživateli zaručí výkon práva 
být zařazen do databází seznamu účastníků, a zajistí tak komplexnost informačních služeb o 
telefonních číslech v souladu s bodem odůvodnění 11 směrnice o univerzální službě.

Pozměňovací návrh 55
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány mohly podnikům 
poskytujícím služby elektronických 
komunikací uložit povinnost poskytovat 
zákazníkům informace o platných sazbách 
v době a na místě zakoupení, aby byla 
zajištěna úplná informovanost zákazníků o 
cenových podmínkách.

4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány mohly v případě, že 
opatření společné regulace a 
samoregulace nejsou účinná, podnikům 
poskytujícím služby elektronických 
komunikací uložit povinnost poskytovat 
zákazníkům informace o platných sazbách 
v době a na místě zakoupení, aby byla 
zajištěna úplná informovanost zákazníků o 
cenových podmínkách.

Or. de

Odůvodnění

Regulace zaměřená na transparentnost a zveřejňování informací je účinná pouze v případě, 
že opatření společné regulace a samoregulace nejsou dostačující. 
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Pozměňovací návrh 56
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 21 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno, že koncoví uživatelé 
budou moci využívat ve Společenství 
výhod jednotného přístupu k průhlednosti 
sazeb, jakož i k poskytování informací 
v souladu s čl. 20 odst. 5, může Komise po 
konzultaci s Evropským úřadem pro trh 
elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“), přijmout v této oblasti vhodná 
technická prováděcí opatření, např. 
specifikovat metodiku postupů. Tato 
opatření, jejichž účelem je doplnit 
směrnici o nové jiné než podstatné prvky, 
se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 37 
odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 37 odst. 3.

6. Aby bylo zajištěno, že koncoví uživatelé 
budou moci využívat ve Společenství 
výhod jednotného přístupu k průhlednosti 
sazeb, jakož i k poskytování informací 
v souladu s čl. 20 odst. 5, může Komise 
vydat pokyny, aby např. specifikovala 
metodiku postupů.

Or. de

Odůvodnění

V současném právním rámci je pro technická přizpůsobení k dodatkům v souladu s článkem 
35 směrnice 2002/22/ES zřízen Komunikační výbor. To by mělo být zachováno také v novém 
právním rámci. Uplatnění komitologie v souladu s čl. 37 odst. 2 a čl. 37 odst. 3 by mohlo 
znamenat, že bude mimo rámec legislativního procesu přece jen regulováno mnoho oblastí.  
Komise může vypracovat pokyny, které mohou napomoci výměně osvědčených metod. Takový 
úřad, jaký je uveden v návrhu Komise KOM(2007)0699, není žádoucí. 

Pozměňovací návrh 57
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 22 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Doplňuje se odstavec 3, který zní: vypouští se
«3. Aby nedocházelo ke zhoršování kvality 
služby a zpomalování přenosu v sítích, 
může Komise po konzultaci s úřadem 
přijmout technická prováděcí opatření 
týkající se požadavků na minimální 
kvalitu služeb, jež vnitrostátní regulační 
orgán stanoví podnikům zajišťujícím 
veřejné komunikační sítě. Tato opatření, 
jejichž účelem je doplnit směrnici o nové 
jiné než podstatné prvky, se přijmou 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 37 odst. 2. Ze 
závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 37 odst. 3.“

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby nedocházelo ke zhoršování kvality 
služby a zpomalování přenosu v sítích,
může Komise po konzultaci s úřadem 
přijmout technická prováděcí opatření 
týkající se požadavků na minimální kvalitu 
služeb, jež vnitrostátní regulační orgán 
stanoví podnikům zajišťujícím veřejné 
komunikační sítě. Tato opatření, jejichž 
účelem je doplnit směrnici o nové jiné než 
podstatné prvky, se přijmou v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 37 odst. 2. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený 

3. Aby nedocházelo k blokování přístupu 
porušujícímu hospodářskou soutěž 
a závažnému zhoršování kvality služby 
a zpomalování přenosu v sítích, mohou 
vnitrostátní regulační orgány stanovit 
požadavky na minimální kvalitu služeb
určené podnikům zajišťujícím veřejné 
komunikační sítě.  Podniky zajišťující 
veřejné komunikační sítě jsou oprávněny 
provádět přiměřenou správu sítě.
Stanovení minimální kvality služeb by 
nemělo nezamýšlenými důsledky omezit 
možnosti volby spotřebitele a inovace.
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v čl. 37 odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi blokováním přístupu a zhoršováním kvality, jež by neměly být 
povoleny, a přiměřenou správou sítí, která s sebou může za jistých okolností nést zpomalení 
přenosu s cílem zajistit průměrnou kvalitu všem koncovým uživatelům.

Pozměňovací návrh 59
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Aby nedocházelo ke zhoršování kvality 
služby a zpomalování přenosu v sítích, 
může Komise po konzultaci s úřadem 
přijmout technická prováděcí opatření 
týkající se požadavků na minimální 
kvalitu služeb, jež vnitrostátní regulační 
orgán stanoví podnikům zajišťujícím 
veřejné komunikační sítě. Tato opatření, 
jejichž účelem je doplnit směrnici o nové 
jiné než podstatné prvky, se přijmou 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 37 odst. 2. Ze 
závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 37 odst. 3.

3. „Aby nedocházelo ke zhoršování kvality 
služby a zpomalování přenosu v sítích, 
mohou Komise a vnitrostátní regulační 
orgány navrhnout požadavky na 
minimální kvalitu služeb, týkající se mimo 
jiné také služeb „Voice-Over-IP“, s cílem 
poskytovat co nejlepší služby.  Návrhy by 
měly zohledňovat mezinárodně uznávané 
normy.

Or. de

Odůvodnění

Um eine Verschlechterung oder Verlangsamung von Diensten für den Endkunden zu 
verhindern, insbesondere im Bereich Voice Over IP, sollten die Kommission und der 
nationale Regulierer Mindestanforderungen für die best mögliche Diensterbringung falls 
erforderlich vorschlagen können. Die Vorschläge sollten aber internationale Standards 
berücksichtigen, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen  für die europäische Industrie zu 
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garantieren. Darüber hinaus dürften diese Maßnahmen nicht im Rahmen des 
Komitologieverfahrens nach Art 37 Absatz 2 oder nach dem Dringlichkeitsverfahren 
genommen werden, da es sich nicht um nicht wesentliche Bestimmungen handelt, sondern 
diese Vorschläge hätten wichtige Konsequenzen für die Qualität der Diensterbringung.

Pozměňovací návrh 60
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby nedocházelo ke zhoršování kvality 
služby a zpomalování přenosu v sítích,
může Komise po konzultaci s úřadem 
přijmout technická prováděcí opatření 
týkající se požadavků na minimální kvalitu 
služeb, jež vnitrostátní regulační orgán 
stanoví podnikům zajišťujícím veřejné 
komunikační sítě. Tato opatření, jejichž 
účelem je doplnit směrnici o nové jiné než 
podstatné prvky, se přijmou v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 37 odst. 2. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený 
v čl. 37 odst. 3.

3. Aby nedocházelo ke zhoršování kvality 
služby a zpomalování přenosu v sítích,
členské státy zajistí, že vnitrostátní 
regulační orgány budou schopny stanovit 
požadavky na minimální kvalitu služeb
určené podnikům zajišťujícím veřejné 
komunikační sítě.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se situace v jednotlivých členských státech může výrazně lišit, je důležité, aby byly 
vnitrostátní regulační orgány schopny jednat.
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Pozměňovací návrh 61
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) Vkládá se nový odstavec 3a, který 
zní:
„3a. Aby schopnost účastníků získávat 
přístup k zákonnému obsahu nebo jej šířit 
či spouštět zákonné aplikace a služby 
podle vlastního výběru nebyla 
nepřiměřeně omezena, zajistí členské 
státy, aby vnitrostátní regulační orgány 
byly schopny zaručit, že veškerá omezení 
týkající se schopnosti účastníků získávat 
přístup k zákonnému obsahu nebo jej šířit 
ze strany podniků poskytujících veřejné 
komunikační sítě, jsou řádně 
odůvodněná.“

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní orgány by měly být schopny dohlížet na to, zda diskriminační praktiky podniku 
poskytujícího služby elektronické komunikace jsou řádně odůvodněny.

Pozměňovací návrh 62
Renato Brunetta

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) V článku 25 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
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„1. Členské státy zajistí, aby byly 
informace všech koncových uživatelů sítí 
a služeb elektronické komunikace 
automaticky zařazeny do databází 
účastnických čísel nebo aby tito uživatelé 
výslovně dotázáni ve chvíli, kdy žádají o 
poskytování služby, a v pravidelných 
intervalech poté, zda a jakým způsobem si 
přejí nechat příslušné informace zařadit 
do databází účastnických čísel. Koncovým 
uživatelům by měla být rovněž nabídnuta 
možnost zařazení některých informací do 
databáze, aniž by byly přístupné 
uživatelům informačních služeb o 
telefonních číslech.“

Or. en

Odůvodnění

Uvalení velkoobchodních povinností na provozovatele, kteří přístup kontrolují, je oprávněné, 
neboť koncovým uživatelům zajišťuje možnost plně využívat výhod konkurence v oblasti 
informačních služeb o účastnických číslech a umožňuje odstranit přísnou regulaci univerzální 
služby pro koncové uživatele. Schopnost evropského občana cestovat do ostatních členských 
států a mít přístup ke svému obvyklému poskytovateli služeb o účastnických číslech, od něhož 
získává informace ve svém jazyce, je velice důležité pro podporu jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 63
Renato Brunetta

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby všichni 
koncoví uživatelé, kterým je poskytována
veřejně přístupná telefonní služba, měli 
přístup k informačním službám 
o účastnických číslech v souladu s čl. 5 
odst. 1 písm. b).

3. Členské státy zajistí, aby všichni 
koncoví uživatelé, kterým je poskytována 
služba elektronické komunikace, měli 
přístup k informačním službám o 
účastnických číslech v souladu s čl. 5 odst. 
1 písm. b) a aby provozovatelé, kteří 
přístup k takovým službám kontrolují, 
poskytovali přístupové služby za čestných, 
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nákladově orientovaných, objektivních, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Uvalení velkoobchodních povinností na provozovatele, kteří přístup kontrolují, je oprávněné, 
neboť koncovým uživatelům zajišťuje možnost plně využívat výhod konkurence v oblasti 
informačních služeb o účastnických číslech a umožňuje odstranit přísnou regulaci univerzální 
služby pro koncové uživatele. Schopnost evropského občana cestovat do ostatních členských 
států a mít přístup ke svému obvyklému poskytovateli služeb o účastnických číslech, od něhož 
získává informace ve svém jazyce, je velice důležité pro podporu jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 64
Renato Brunetta

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) V článku 25 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Členské státy neudržují žádná 
regulační omezení, která by koncovým 
uživatelům v jednom členském státě 
bránila v přímém přístupu k
informačním službám o účastnických 
číslech v jiném členském státě pomocí 
hlasového volání nebo SMS a přijmou 
opatření k zajištění takového přístupu 
podle článku 28 této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Uvalení velkoobchodních povinností na provozovatele, kteří přístup kontrolují, je oprávněné, 
neboť koncovým uživatelům zajišťuje možnost plně využívat výhod konkurence v oblasti 
informačních služeb o účastnických číslech a umožňuje odstranit přísnou regulaci univerzální 
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služby pro koncové uživatele. Schopnost evropského občana cestovat do ostatních členských 
států a mít přístup ke svému obvyklému poskytovateli služeb o účastnických číslech, od něhož 
získává informace ve svém jazyce, je velice důležité pro podporu jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 65
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky 
poskytující službu pro uskutečňování 
národních a/nebo mezinárodních volání 
prostřednictvím jednoho nebo několika 
čísel v národním či mezinárodním 
číslovacím plánu poskytovaly přístup 
k tísňovým službám.

2. Členské státy zajistí, aby podniky 
poskytující službu pro uskutečňování a 
přijímání národních a/nebo mezinárodních 
volání prostřednictvím jednoho nebo 
několika čísel v národním či mezinárodním 
číslovacím plánu poskytovaly přístup 
k tísňovým službám.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice by povinnosti v oblasti tísňového volání aplikovala příliš široce a 
zahrnula by také služby, jejichž regulace v existujícím rámci nebyla plánována a jež nebyly 
zamýšleny jako náhrada telefonních služeb (např. odchozích volání pouze na zahraniční 
telefonní čísla). Ráda bych před tímto přístupem varovala, neboť stanovením příliš obtížných 
podmínek před tím, než dojde k plnému rozvoji příslušných technologií, by mohl odradit 
zavedení některých inovativních služeb.

Pozměňovací návrh 66
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 26 - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Členské státy zajistí, aby zdravotně (4) Členské státy zajistí, aby zdravotně 
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postižení uživatelé měli přístup k tísňovým 
službám. Aby bylo zajištěno, že zdravotně 
postižení uživatelé budou mít k tísňovým 
službám přístup i při cestách do jiných 
členských států, mohou přijatá opatření 
zahrnovat zajištění souladu s příslušnými 
normami nebo specifikacemi zveřejněnými 
v souladu s ustanoveními článku 17 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 

postižení uživatelé měli v souladu 
s ustanoveními článku 7 přístup 
k tísňovým službám. Aby bylo zajištěno, 
že zdravotně postižení uživatelé budou mít 
k tísňovým službám přístup i při cestách do 
jiných členských států, mohou přijatá 
opatření zahrnovat zajištění souladu s 
příslušnými normami nebo specifikacemi 
zveřejněnými v souladu s ustanoveními 
článku 17 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice).

Or. el

Odůvodnění

Mezi těmito opatřeními může být poskytování zvláštního koncového zařízení zdravotně 
postiženým koncovým uživatelům, zejména neslyšícím nebo nedoslýchavým, osobám s vadami 
řeči, nebo hluchoslepým, společně se službami přenosu dat či jiným zvláštním zařízením, které 
by měly poskytovat členské státy.

Pozměňovací návrh 67
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 26 - odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Členské státy zajistí, aby orgánům, 
které zasahují v případě tísňové situace, byl 
u všech volání na jednotné evropské číslo 
tísňového volání „112“ bezplatně 
zpřístupněn údaj o tom, kde se volající 
nachází. 

(5) Členské státy zajistí, aby orgánům, 
které zasahují v případě tísňové situace, byl 
u všech volání na jednotné evropské číslo 
tísňového volání „112“ zpřístupněn údaj 
o tom, kde se volající nachází. Náklady na 
zaslání této informace budou pokrývány 
v souladu s příslušnými vnitrostátními 
předpisy týkajícími se národních čísel 
tísňového volání.

Or. el
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Odůvodnění

Opatření týkající se pokrytí nákladů spojených se zpřístupněním údaje o tom, kde se nachází 
osoba volající na číslo tísňového volání 112, je třeba sladit s předpisy jednotlivých členských 
států v oblasti veřejné bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 68
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 26 - odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro zajištění účinného zavedení 
tísňových služeb „112“ v členských 
státech, včetně přístupu k těmto službám 
pro zdravotně postižené koncové uživatele 
cestující do jiných členských států, může 
Komise po konzultaci s úřadem přijmout 
technická prováděcí opatření.

7. Pro zajištění účinného zavedení 
tísňových služeb „112“ v členských 
státech, včetně přístupu k těmto službám 
pro zdravotně postižené koncové uživatele 
cestující do jiných členských států, může 
Komise vydat pokyny.

Tato opatření, jejichž účelem je doplnit 
směrnici o nové jiné než podstatné prvky, 
se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 37 
odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 37 odst. 3.“

Or. de

Odůvodnění

V současném právním rámci je pro technická přizpůsobení k dodatkům v souladu s článkem 
35 směrnice 2002/22/ES zřízen Komunikační výbor. To by mělo být zachováno také v novém 
právním rámci. Uplatnění komitologie v souladu s čl. 37 odst. 2 a čl. 37 odst. 3 by mohlo 
znamenat, že bude mimo rámec legislativního procesu přece jen regulováno mnoho oblastí.  
Komise může vypracovat pokyny, které mohou napomoci výměně osvědčených metod. Takový 
úřad, jaký je uveden v návrhu Komise KOM(2007)0699, není žádoucí. 
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Pozměňovací návrh 69
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby bylo zajištěno, že koncoví uživatelé 
budou mít účinný přístup k číslům 
a službám ve Společenství, může Komise 
po konzultaci s úřadem přijmout 
technická prováděcí opatření. Tato 
opatření, jejichž účelem je doplnit 
směrnici o nové jiné než podstatné prvky, 
se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 37 
odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 37 odst. 3.

2. Aby bylo zajištěno, že koncoví uživatelé 
budou mít účinný přístup k číslům a 
službám ve Společenství, může Komise 
vydat pokyny.

Všechna tato technická prováděcí 
opatření lze pravidelně přezkoumávat tak, 
aby odrážela vývoj trhu a technologií.“

Or. de

Odůvodnění

V současném právním rámci je pro technická přizpůsobení k dodatkům v souladu s článkem 
35 směrnice 2002/22/ES zřízen Komunikační výbor. To by mělo být zachováno také v novém 
právním rámci. Uplatnění komitologie v souladu s čl. 37 odst. 2 a čl. 37 odst. 3 by mohlo 
znamenat, že bude mimo rámec legislativního procesu přece jen regulováno mnoho oblastí.  
Komise může vypracovat pokyny, které mohou napomoci výměně osvědčených metod. Takový 
úřad, jaký je uveden v návrhu Komise KOM(2007)0699, není žádoucí. 

Pozměňovací návrh 70
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 30 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si všichni 
účastníci s čísly z národního číslovacího 
plánu, kteří o to požádají, mohli v souladu 
s ustanoveními přílohy I části C ponechat 
své číslo (svá čísla) nezávisle na podniku, 
který službu poskytuje.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Opatření k zadávání telefonních čísel musí stanovit zákonodárce, protože se nejedná o 
přizpůsobení nutné z důvodu technologických změn nebo z důvodu změn trhu.

Pozměňovací návrh 71
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přenos čísel a jejich následná aktivace se 
provedou v nejkratší možné lhůtě, 
nejpozději do jednoho pracovního dne od 
vznesení prvního požadavku ze strany 
účastníka.

4. Přenos čísel a jejich následná aktivace se 
provedou v nejkratší možné lhůtě, 
nejpozději do jednoho pracovního dne 
od vznesení prvního požadavku ze strany 
účastníka v případě mobilních sítí 
a nejpozději do tří pracovních dnů 
od vznesení prvního požadavku ze strany 
účastníka v případě provozovatelů 
pevných sítí.

Or. ro

Odůvodnění

Takto rozlišovat je důležité, neboť s přenosem čísel mohou být spojeny složitější technická 
opatření v závislosti na stávající infrastruktuře.
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Pozměňovací návrh 72
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 30 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž je dotčena minimální doba 
platnosti smlouvy, zajistí vnitrostátní 
regulační orgány, aby podmínky a postupy 
pro ukončení smlouvy neodrazovaly od 
změny dodavatelů služeb.

6. Aniž je dotčena přiměřená minimální 
doba platnosti smlouvy, zajistí vnitrostátní 
regulační orgány, aby podmínky a postupy 
pro ukončení smlouvy neodrazovaly od 
změny dodavatelů služeb.

Or. en

Odůvodnění

Minimální smluvní období by měla být přiměřená a neměla by bránit konkurenci.

Pozměňovací návrh 73
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou podnikům 
podléhajícím jejich příslušnosti a 
zajišťujícím sítě elektronických 
komunikací pro veřejné šíření 
rozhlasového a televizního vysílání uložit 
přijatelné povinnosti ve veřejném zájmu 
přenášet určené kanály rozhlasového a 
televizního vysílání a služby přístupnosti, 
pokud významný počet koncových 
uživatelů těchto sítí tyto sítě využívá jako
hlavní prostředek pro příjem rozhlasového 
a televizního vysílání. Takové povinnosti 

1. Členské státy mohou podnikům 
podléhajícím jejich příslušnosti a 
zajišťujícím sítě elektronických 
komunikací pro veřejné šíření 
rozhlasových a audiovizuálních služeb 
uložit přijatelné povinnosti ve veřejném 
zájmu přenášet určené audiovizuální 
mediální a doplňkové služby, pokud 
významný počet koncových uživatelů 
těchto sítí tyto sítě využívá jako hlavní 
prostředek pro příjem rozhlasového 
vysílání a audiovizuálních mediálních 
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se ukládají pouze tehdy, jsou-li nezbytně 
nutné k dosažení cílů obecného zájmu, 
které jasně a konkrétně vymezují 
vnitrostátní právní předpisy jednotlivých 
členských států, a musí být přiměřené a 
průhledné.

služeb. Takové povinnosti se ukládají 
pouze tehdy, jsou-li nezbytně nutné k 
dosažení cílů obecného zájmu, které jasně 
a konkrétně vymezují jednotlivé členské 
státy, a musí být přiměřené a průhledné.

Or. de

Odůvodnění

Oblasti použití musí být v souladu se směrnicí o televizním vysílání. Oblast použití pravidel 
pro povinnosti ve veřejném zájmu uvedených v článku 31 je příliš úzká a odporuje 
stanovenému cíli telekomunikačního balíčku, a sice posílení pozice spotřebitelů a práv 
uživatelů. Hovoří se o službách, které usnadňují přístup pouze zdravotně postiženým osobám.
Pravidla pro povinnosti ve veřejném zájmu však musí platit také pro jiné skupiny osob, jako 
jsou např. jazykové menšiny nebo doplňkové služby pro veřejnost (radiotext, teletext, 
informace o programu). 

Pozměňovací návrh 74
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 19
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přezkoumávají povinnosti ve 
veřejném zájmu alespoň jednou za tři 
roky.

Členské státy pravidelně přezkoumávají 
povinnosti ve veřejném zájmu. 

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k různým právním nástrojům v členských státech nemusí EU vydávat žádné 
předpisy, jak často má být přezkum povinností proveden.
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Pozměňovací návrh 75
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčeno použití směrnice 
1999/5/ES, a zejména požadavky pro 
zdravotně postižené uživatele podle čl. 3 
odst. 3 písm. f) uvedené směrnice a za 
účelem zlepšení přístupnosti zdravotně 
postižených koncových uživatelů ke 
službám a zařízením elektronických 
komunikací, může Komise po konzultaci 
s úřadem přijmout vhodná technická 
prováděcí opatření k řešení otázek 
nadnesených ve zprávě uvedené v odstavci 
3, a to po veřejné konzultaci. Tato 
opatření, jejichž účelem je doplnit 
směrnici o nové jiné než podstatné prvky, 
se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 37 
odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 37 odst. 3.

4. Aniž je dotčeno použití směrnice 
1999/5/ES, a zejména požadavky pro 
zdravotně postižené uživatele podle čl. 3 
odst. 3 písm. f) uvedené směrnice a za 
účelem zlepšení přístupnosti zdravotně 
postižených koncových uživatelů ke 
službám a zařízením elektronických 
komunikací, může Komise vydat pokyny a 
přijmout vhodná technická prováděcí 
opatření k řešení otázek nadnesených ve 
zprávě uvedené v odstavci 3, a to po 
veřejné konzultaci.

Or. de

Odůvodnění

V současném právním rámci je pro technická přizpůsobení k dodatkům v souladu s článkem 
35 směrnice 2002/22/ES zřízen Komunikační výbor. To by mělo být zachováno také v novém 
právním rámci. Uplatnění komitologie v souladu s čl. 37 odst. 2 a čl. 37 odst. 3 by mohlo 
znamenat, že bude mimo rámec legislativního procesu přece jen regulováno mnoho oblastí.  
Komise může vypracovat pokyny, které mohou napomoci výměně osvědčených metod. Takový 
úřad, jaký je uveden v návrhu Komise KOM(2007)0699, není žádoucí. 
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Pozměňovací návrh 76
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V současném právním rámci je pro technická přizpůsobení k dodatkům v souladu s článkem 
35 směrnice 2002/22/ES zřízen Komunikační výbor. To by mělo být zachováno také v novém 
právním rámci. Uplatnění komitologie s právy kontroly Evropského parlamentu by mohlo 
znamenat, že bude mimo rámec klasického legislativního procesu – tedy bez studie 
pravděpodobných dopadů a bez veřejné diskuse – regulováno přece jen mnoho oblastí. 
Komise však může vypracovat pokyny, které mohou napomoci výměně osvědčených metod.

Pozměňovací návrh 77
Herbert Reul

Návrh směrnice - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24
Směrnice 2002/22/ES 
Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.“

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

V současném právním rámci je pro technická přizpůsobení k dodatkům v souladu s článkem 
35 směrnice 2002/22/ES zřízen Komunikační výbor. To by mělo být zachováno také v novém 
právním rámci. Uplatnění komitologie při provádění nezbytných opatření by mohlo znamenat, 
že bude mimo rámec klasického legislativního procesu – tedy bez studie pravděpodobných 
dopadů a bez  veřejné diskuse – regulováno přece jen mnoho oblastí. Komise však může 
vypracovat pokyny, které mohou napomoci výměně osvědčených metod.

Pozměňovací návrh 78
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2002/58/ES
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě narušení bezpečnosti, jež 
vedlo k náhodnému či protiprávnímu 
zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému 
sdělení či zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných či jinak 
zpracovávaných v souvislosti 
s poskytováním veřejně přístupných 
komunikačních služeb ve Společenství,
poskytovatel veřejně přístupných služeb 
elektronických komunikací o tomto 
narušení neprodleně uvědomí dotčeného 
účastníka a vnitrostátní regulační orgán. 
V oznámení účastníkovi musí být popsán
alespoň charakter narušení a doporučená 
opatření ke zmírnění možných negativních 
dopadů. V oznámení vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu musí být navíc 
popsány důsledky narušení a opatření, jež 
poskytovatel v souvislosti s tímto
narušením bezpečnosti přijal.

3. V případě narušení bezpečnosti ze strany 
poskytovatele veřejně přístupných služeb 
elektronických komunikací, jež vedlo k 
náhodnému či protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně, neoprávněnému sdělení či 
zpřístupnění osobních údajů přenášených, 
uchovávaných či jinak zpracovávaných v 
souvislosti s poskytováním veřejně 
přístupných komunikačních služeb ve 
Společenství, poskytovatel veřejně 
přístupných služeb elektronických 
komunikací o tomto narušení neprodleně 
uvědomí dotčeného účastníka a vnitrostátní 
regulační orgán. V oznámení musí být 
popsán charakter narušení a jeho důsledky, 
opatření, jež poskytovatel v souvislosti 
s tímto narušením bezpečnosti přijal, 
a doporučená opatření ke zmírnění jeho
možných negativních dopadů. O tom, zda 
poskytovatel veřejně přístupných 
elektronických komunikačních služeb 
uvědomí dotčeného účastníka o narušení
bezpečnosti, rozhodne vnitrostátní 
regulační orgán. Komise může po 
konzultaci s [xxx] přijmout náležitá 
koordinační opatření, s jejichž pomocí 
zajistí jednotný přístup na úrovni 
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Společenství. Pokud to je vhodné, dotčený 
vnitrostátní regulační orgán o tomto 
narušení uvědomí vnitrostátní regulační 
orgány ostatních členských států a [xxx[. 
Je-li ve veřejném zájmu oznámit případ 
narušení bezpečnosti, může o tom 
vnitrostátní regulační orgán informovat 
veřejnost. Jednou za tři měsíce předloží 
vnitrostátní regulační orgán Komisi 
souhrnnou zprávu o oznámeních 
obdržených a opatřeních přijatých
v souladu s tímto odstavcem.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé elektronických komunikačních služeb jsou odpovědni za informování o porušení 
bezpečnosti pouze tehdy, pokud oni, nikoli třetí strana, toto porušení sami svou činností 
zapříčinili. Informování všech účastníků o každém narušení bezpečnosti dále také může vést 
ke zbytečným zmatkům. Rozhodnutí o tom, zda jsou bezpečnostní rizika a jejich možné 
důsledky natolik závažné, že vyžadují přijetí preventivních opatření, bude příslušet 
vnitrostátním regulačním orgánům. Komise zaznamenává případy narušení bezpečnosti a 
kroky přijaté vnitrostátními regulačními orgány s cílem zamezit jakýmkoli možným 
negativním důsledkům takového narušení bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 79
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2002/58/ES
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě narušení bezpečnosti, jež 
vedlo k náhodnému či protiprávnímu 
zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému 
sdělení či zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných či jinak 
zpracovávaných v souvislosti 
s poskytováním veřejně přístupných 
komunikačních služeb ve Společenství, 
poskytovatel veřejně přístupných služeb 

3. V případě narušení bezpečnosti, jež 
vedlo k náhodnému či protiprávnímu 
zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému 
sdělení či zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných či jinak 
zpracovávaných v souvislosti 
s poskytováním veřejně přístupných 
komunikačních služeb ve Společenství, 
poskytovatel veřejně přístupných služeb 
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elektronických komunikací o tomto 
narušení neprodleně uvědomí dotčeného 
účastníka a vnitrostátní regulační orgán. 
V oznámení účastníkovi musí být popsán 
alespoň charakter narušení a doporučená 
opatření ke zmírnění možných negativních 
dopadů. V oznámení vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu musí být navíc 
popsány důsledky narušení a opatření, jež 
poskytovatel v souvislosti s tímto 
narušením bezpečnosti přijal.

elektronických komunikací o tomto 
narušení neprodleně uvědomí dotčeného 
účastníka a vnitrostátní regulační orgán. 
V oznámení účastníkovi musí být popsán 
alespoň charakter narušení a doporučená 
opatření ke zmírnění možných negativních 
dopadů. V oznámení vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu musí být navíc 
popsány důsledky narušení a opatření, jež 
poskytovatel v souvislosti s tímto 
narušením bezpečnosti přijal.

Porušení bezpečnosti je pokládáno za 
příčinu značných škod pouze tehdy, pokud 
se vztahuje ke konkrétnímu trestnému 
činu.
Pokud byla data technickými nebo 
procedurálními prostředky učiněna  
nepoužitelnými do té míry, že riziko ztráty 
je nízké nebo bylo v podstatě odstraněno, 
porušení bezpečnosti dat by nemělo být 
pokládáno za příčinu značných škod pro 
koncové uživatele, avšak na požádání 
musí být poskytnuto odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2002/58/ES
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě narušení bezpečnosti, jež 
vedlo k náhodnému či protiprávnímu 
zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému 
sdělení či zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných či jinak 
zpracovávaných v souvislosti 
s poskytováním veřejně přístupných 
komunikačních služeb ve Společenství, 
poskytovatel veřejně přístupných služeb 

3. V případě závažného narušení 
bezpečnosti, jež vedlo k neoprávněnému 
sdělení či zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných či jinak 
zpracovávaných v souvislosti 
s poskytováním veřejně přístupných
elektronických komunikačních služeb ve 
Společenství a které je pro spotřebitele 
škodlivé, poskytovatel veřejně přístupných 
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elektronických komunikací o tomto 
narušení neprodleně uvědomí dotčeného 
účastníka a vnitrostátní regulační orgán. 
V oznámení účastníkovi musí být 
popsán alespoň charakter narušení a 
doporučená opatření ke zmírnění 
možných negativních dopadů. 
V oznámení vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu musí být navíc popsány 
důsledky narušení a opatření, jež 
poskytovatel v souvislosti s tímto 
narušením bezpečnosti přijal.

služeb elektronických komunikací o tomto 
narušení neprodleně uvědomí dotčeného 
účastníka a vnitrostátní regulační orgán. 
V oznámení účastníkovi musí být popsán 
alespoň charakter narušení a doporučená 
opatření ke zmírnění možných negativních 
dopadů. V oznámení vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu musí být navíc 
popsány důsledky narušení a opatření, jež 
poskytovatel v souvislosti s tímto 
narušením bezpečnosti přijal.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost informovat o porušení bezpečnosti by mělo být úměrné porušení, ke kterému došlo.

Pozměňovací návrh 81
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Směrnice 2002/58/ES
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby uchovávání 
informací nebo získávání přístupu 
k informacím již uchovávaným v 
koncovém zařízení účastníka nebo 
uživatele bylo povoleno pouze za 
podmínky, že dotčený účastník či 
uživatel je jasně a úplně informován v 
souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo 
jiné o účelu zpracování, a že je mu 
správcem údajů nabízeno právo takové 
zpracování odmítnout. To nebrání 
technickému ukládání nebo takovému 
přístupu, jehož jediným účelem je 
provedení nebo usnadnění přenosu 
sdělení prostřednictvím sítě 
elektronických komunikací, nebo je-li 

3. Členské státy zajistí, aby uchovávání 
informací nebo získávání přístupu 
k informacím již uchovávaným v 
koncovém zařízení účastníka nebo 
uživatele bylo povoleno pouze za 
podmínky, že dotčený účastník či uživatel 
je jasně a úplně informován a poté 
poskytne svůj souhlas v souladu se 
směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelu 
zpracování, a že je mu správcem údajů 
nabízeno právo takové zpracování 
odmítnout. To nebrání technickému 
ukládání nebo takovému přístupu, jehož 
jediným účelem je provedení nebo 
usnadnění přenosu sdělení prostřednictvím 
sítě elektronických komunikací, nebo je-li 
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to nezbytně nutné pro poskytování 
služeb informační společnosti, které si 
účastník nebo uživatel výslovně 
vyžádal.

to nezbytně nutné pro poskytování služeb 
informační společnosti, které si účastník 
nebo uživatel výslovně vyžádal. Předchozí 
souhlas účastníka je vždy třeba získat 
odděleně od jeho souhlasu se všeobecnými 
podmínkami.

Or. en

Odůvodnění

V prostředí elektronických komunikací je využívání osobních informací velmi rozšířené.
Dříve, než jsou informace zpřístupněny, je třeba získat předchozí souhlas účastníka, a to 
odděleně od jeho souhlasu se všemi ostatními podmínkami.

Pozměňovací návrh 82
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4 a (nový)
Směrnice 2002/58/ES
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Pro potřeby marketingu služeb 
elektronických komunikací nebo pro 
poskytování služeb s přidanou hodnotou 
může poskytovatel veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací 
zpracovávat údaje uvedené v odstavci 1 
pouze v nezbytném rozsahu a po dobu pro 
tyto služby nebo marketing nezbytnou, 
pokud k tomu dal svůj předchozí souhlas 
účastník nebo uživatel, jehož se údaje 
týkají. Účastníci či uživatelé musí být 
jasně a vyčerpávajícím způsobem 
informováni o možnosti kdykoliv svůj 
souhlas se zpracováním provozních údajů 
vzít zpět. Postupy pro odvolání souhlasu 
jsou snadné a jasné.

Or. en
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Odůvodnění

V prostředí elektronických komunikací je využívání osobních informací velmi rozšířené. 
Dříve, než jsou údaje zpřístupněny, je třeba získat předchozí souhlas účastníka.

Pozměňovací návrh 83
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4 b (nový)
Směrnice 2002/58/EC
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Mohou-li být zpracovávány 
lokalizační údaje odlišné od provozních 
údajů, které se vztahují k uživatelům 
nebo účastníkům veřejných 
komunikačních sítí nebo veřejně 
dostupných služeb elektronických 
komunikací, je možné tyto údaje 
zpracovávat pouze poté, co byly 
anonymizovány, a s předchozím
souhlasem uživatelů nebo účastníků v 
nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu 
pro poskytování služeb s přidanou 
hodnotou. Poskytovatel služeb musí 
informovat uživatele nebo účastníky 
před obdržením jejich souhlasu o druhu 
lokalizačních údajů odlišných od 
provozních údajů, které budou 
zpracovávány, o účelu a délce doby 
zpracování a o tom, zda budou údaje 
předány třetí osobě za účelem 
poskytování služeb s přidanou hodnotou. 
Účastníci či uživatelé musí být jasně a 
vyčerpávajícím způsobem informováni o
možnosti kdykoliv svůj souhlas se 
zpracováním lokalizačních údajů 
odlišných od provozních údajů vzít zpět. 
Postupy pro odvolání souhlasu jsou 
snadné a jasné.
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Or. en

Odůvodnění

V prostředí elektronických komunikací je využívání osobních informací velmi rozšířené. 
Dříve, než jsou údaje zpřístupněny, je třeba získat předchozí souhlas účastníka.

Pozměňovací návrh 84
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4 c (nový)
Směrnice 2002/58/ES
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
jsou osobní údaje vztahující se ke 
koncovým uživatelům sítí a služeb 
elektronických komunikací zařazovány do 
databází účastnických čísel automaticky, 
byla koncovým uživatelům poskytnuta 
účinná příležitost takové údaje odstranit či 
omezit jejich rozsah, a v případě, že tomu 
tak není, aby byli ve chvíli, kdy žádají o 
poskytování služby, a poté v pravidelných 
intervalech výslovně dotázáni, zda a 
jakým způsobem si přejí nechat své osobní 
údaje zařadit do databází účastnických 
čísel. Koncovým uživatelům by měla být 
rovněž nabídnuta možnost zahrnout do 
databáze některé informace, aniž by byly 
přístupné uživatelům informačních služeb 
o telefonních číslech, a ověřit, opravit 
nebo vzít takové údaje zpět. Neuvedení 
ve veřejném účastnickém seznamu, 
ověření, oprava či odstranění osobních 
údajů ze seznamu musí být prováděno 
zdarma.“

Or. en
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Odůvodnění

Poskytovatelé informačních služeb o účastnických číslech tímto způsobem mohou usnadnit 
komunikaci se zákazníky poskytujícími služby elektronické komunikace bez nutnosti činit 
ústupky, pokud jde o obavy z porušování soukromí, a dvojité cíle týkající se zařazení do 
databáze a soukromí jsou tak lépe plněny. Je nezbytné zavést mechanismy, které tímto 
způsobem uživateli zaručí výkon práva být zařazen do databází seznamu účastníků, a zajistí 
tak komplexnost informačních služeb o telefonních číslech v souladu s bodem odůvodnění 11 
směrnice o univerzální službě.

Pozměňovací návrh 85
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4 d (nový)
Směrnice 2002/58/ES
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
1. Automatické volací systémy bez 
zásahu člověka (automatické volací 
přístroje), faximilní přístroje (faxy) nebo 
elektronickou poštu je možno použít pro 
účely přímého marketingu pouze v 
případě účastníků, kteří k tomu dali 
předchozí souhlas. Automatický přenos 
nevyžádaných obchodních sdělení na 
rádiové zařízení nebo telekomunikační 
koncová zařízení fyzických osob lze 
povolit pouze s jejich předchozím 
souhlasem. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rozvoji technologií je třeba aktualizovat oblast, které se nevyžádaná sdělení 
týkají, neboť v současné době již existují zařízení, která jsou schopna spolu komunikovat bez 
využití veřejné komunikační sítě.
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Pozměňovací návrh 86
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4 e (nový)
Směrnice 2002/58/ES
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4e) Čl. 13 odst. 2 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Protože se nevyžádaná sdělení na internetu tolik rozšířila, spotřebitelé by jim měli být 
vystaveni pouze tehdy, pokud s tím souhlasí.
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