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Pozměňovací návrh 24
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V budoucích IP sítích, kde může být 
poskytování služby odděleno od zajišťování 
sítě, by členské státy měly stanovit 
nejvhodnější opatření pro zajištění 
dostupnosti veřejně přístupných telefonních 
služeb poskytovaných pomocí veřejných 
komunikačních sítí a nepřerušený přístup 
k tísňovým službám v případě
katastrofického selhání sítě nebo v p
řípadech zásahu vyšší moci.

(17) V budoucích IP sítích, kde může být 
poskytování služby odděleno od zajišťování 
sítě, by členské státy měly stanovit 
nejvhodnější opatření pro zajištění 
dostupnosti veřejně přístupných telefonních 
služeb poskytovaných pomocí veřejných 
komunikačních sítí a nepřerušený přístup 
k tísňovým službám v případě
katastrofického selhání sítě nebo v p
řípadech zásahu vyšší moci, s ohledem na 
technické obtíže poskytování těchto služeb 
a tak, aby nepředstavovala přílišné b
řemeno ani překážku rozvoje inovativních 
služeb a aplikací.

Or. en

Odůvodnění

Regulace veřejně dostupné telefonní služby by měla být vyhrazena jejím poskytovatelům 
a subjektům nabízejícím náhradu tradičních maloobchodních telefonních služeb, kde existuje 
riziko záměny na straně zákazníka a odůvodnění vysoké úrovně ochrany, včetně ochrany ve 
vztahu k dostupnosti tísňových služeb. 

Zdá se, že uživatelé neočekávají dostupnost tísňových služeb u služeb nezávislých na sítích, 
nenabízejících tradiční telefonní služby nebo blízkou náhradu tradičních telefonních služeb. 
Tato možnost navrhuje zajistit, aby se toto ustanovení na tyto konkrétní služby nevztahovalo.

Pozměňovací návrh 25
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Adlib Express Watermark



PE406.058v01-00 4/19 AM\723093CS.doc
Externí překlad

CS

(19) Koncoví uživatelé by měli mít možnost 
uskutečňovat tísňová volání a mít přístup 
k poskytovaným tísňovým službám pomocí 
každé telefonní služby, která umožňuje 
uskutečňovat hlasové volání prost
řednictvím jednoho nebo více čísel 
národního nebo mezinárodního číslovacího 
plánu. Orgány tísňových služeb by měly být 
schopny vyřizovat a přijímat volání na číslo 
„112“ alespoň tak rychle a účinně jako 
volání na jiná národní tísňová čísla. Je důle
žité zvýšit informovanost o čísle „112“, aby 
se zlepšila úroveň ochrany a bezpečnosti ob
čanů cestujících po Evropské unii. Občané 
by proto měli být informováni o tom, že 
číslo „112“ mohou používat jako jednotné 
tísňové číslo při cestě do všech členských 
států. Tyto informace by měly být 
poskytovány zejména na mezinárodních 
autobusových nádražích, vlakových nádra
žích, v přístavech a na letištích a dále 
v telefonních seznamech, telefonních 
budkách a v informačních materiálech a vyú
čtování pro účastníky. Pro zvýšení ochrany 
občanů Evropské unie by měla být posílena 
povinnost poskytovat informace o místě
volajícího. Konkrétně by operátoři měli 
informace o místě volajícího poskytovat tís
ňovým službám automaticky (v režimu 
„push“). Aby bylo možné reagovat na 
technologický vývoj a poskytovat stále p
řesnější údaje o místě volajícího, měla by 
mít Komise možnost přijmout technická 
prováděcí opatření, a zajistit tak účinné 
zavedení čísla „112“ ve Společenství ve 
prospěch občanů Evropské unie.

(19) Koncoví uživatelé by měli mít možnost 
uskutečňovat tísňová volání a mít přístup 
k poskytovaným tísňovým službám pomocí 
každé telefonní služby, která umožňuje 
uskutečňovat a přijímat hlasové volání 
prostřednictvím jednoho nebo více čísel 
národního nebo mezinárodního číslovacího 
plánu. Orgány tísňových služeb by měly být 
schopny vyřizovat a přijímat volání na číslo 
„112“ alespoň tak rychle a účinně jako 
volání na jiná národní tísňová čísla. Je důle
žité zvýšit informovanost o čísle „112“, aby 
se zlepšila úroveň ochrany a bezpečnosti ob
čanů cestujících po Evropské unii. Občané 
by proto měli být informováni o tom, že 
číslo „112“ mohou používat jako jednotné 
tísňové číslo při cestě do všech členských 
států. Tyto informace by měly být 
poskytovány zejména na mezinárodních 
autobusových nádražích, vlakových nádra
žích, v přístavech a na letištích a dále 
v telefonních seznamech, telefonních 
budkách a v informačních materiálech a vyú
čtování pro účastníky. Pro zvýšení ochrany 
občanů Evropské unie by měla být posílena 
povinnost poskytovat informace o místě
volajícího. Konkrétně by operátoři měli 
informace o místě volajícího poskytovat tís
ňovým službám automaticky (v režimu 
„push“). Přestože by tato opatření měla 
usilovat o zajištění bezpečnosti uživatelů, 
neměla by představovat nespravedlivé b
řemeno pro poskytovatele ani omezovat 
vývoj či rozvoj služeb a aplikací.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné vložení výrazu „a přijímat“ ujasňuje vztah pouze k relevantním službám, a nikoliv 
novým službám  nezávislým na sítích, které nenabízejí tradiční telefonní služby ani jejich 
náhradu a u nichž se zdá, že uživatelé neočekávají dostupnost tísňových služeb.

Zlepšení ochrany uživatelů by nemělo omezovat inovace ani představovat nespravedlivé a nep
řiměřené břemeno pro poskytovatele.
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Pozměňovací návrh 26
Piia-Noora Kauppi

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 slu
žeb za účelem současného sledování 
programů podle programového plánu; 
poskytovatel mediálních služeb může 
poskytovat více zvukových či 
audiovizuálních programových plánů (kanál
ů). 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 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 p
řezkoumání bylo třeba provést alespoň
jednou za tři roky a vyžadovalo by ve
řejnou konzultaci se všemi zúčastněnými 
stranami. Jeden či více vysílacích kanálů mů
že být doplněno o služby, které zlepšují p
řístupnost pro uživatele se zdravotním posti
žením, např. videotextová služba, 
titulkování, zvukový popis nebo znakový 
jazyk.

(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 slu
žeb za účelem současného sledování 
programů podle programového plánu; 
poskytovatel mediálních služeb může 
poskytovat více zvukových či 
audiovizuálních programových plánů (kanál
ů). 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 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 p
řezkoumání bylo třeba provést alespoň
jednou za 18 měsíců a vyžadovalo by ve
řejnou konzultaci se všemi zúčastněnými 
stranami. Jeden či více vysílacích kanálů mů
že být doplněno o služby, které zlepšují p
řístupnost pro uživatele se zdravotním posti
žením, např. videotextová služba, 
titulkování, zvukový popis nebo znakový 
jazyk.
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Or. en

Odůvodnění

Operátorům kabelových sítí v mnoha zemích jsou stále přidělovány četné povinnosti ve ve
řejném zájmu. Trpí nedůsledným a neúplným uplatňováním článku 31 podle současného 
rámce. Návrh Komise pravidelně přezkoumávat všechny vnitrostátní povinnosti ve veřejném 
zájmu lze podpořit, avšak lhůta pravidelného přezkumu jednou za tři roky je příliš dlouhá a je 
třeba jej provádět častěji, jednou za 18 měsíců.

Pozměňovací návrh 27
Piia-Noora Kauppi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Při vytváření podrobných pravidel 
týkajících se formy a postupů oznamování p
řípadů narušení bezpečnosti by měly být 
náležitě zohledněny okolnosti případu, 
zejména pak to, zda byly osobní údaje 
chráněny šifrováním nebo jinými prost
ředky, které pravděpodobnost podvodného 
zneužití totožnosti a jiných forem zneu
žívání účinně omezují. Tato pravidla a 
postupy by navíc měla vzít v úvahu oprávn
ěné zájmy donucovacích orgánů v p
řípadech, kdy by předčasné zveřejnění 
mohlo zbytečně narušit vyšetřování 
okolností případu.

(32) Při vytváření podrobných pravidel 
týkajících se formy a postupů oznamování p
řípadů narušení bezpečnosti by měly být 
náležitě zohledněny okolnosti případu, 
zejména pak to, zda byly osobní údaje 
chráněny šifrováním nebo jinými prost
ředky, které pravděpodobnost podvodného 
zneužití totožnosti a jiných forem zneu
žívání účinně omezují. Pravidla a postupy 
by neměly narušovat vyšetřování okolností 
případu donucovacími orgány.

Or. en

Odůvodnění

Koncová zařízení jsou nejslabším článkem sítě, a proto by měla být dobře chráněna. Koncoví 
uživatelé by měli chápat rizika, jimž jsou vystaveni při prohlížení internetu, při stahování 
a používání softwaru nebo médií pro skladování dat. Koncoví uživatelé by si měli být vědomi 
existujících rizik a jednat přiměřeně, aby chránili svá koncová zařízení. Členské státy by měly 
zvyšování povědomí v této oblasti podporovat.
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Pozměňovací návrh 28
Piia-Noora Kauppi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Programové vybavení, které tajně
sleduje činnost uživatele a/nebo podvrací 
provoz koncového zařízení uživatele ve 
prospěch třetí strany (tzv. „spyware“), p
ředstavuje vážné ohrožení soukromí u
živatelů. Je třeba zajistit vysokou 
a rovnocennou úroveň ochrany soukromé 
sféry uživatelů bez ohledu na to, zda jsou 
nežádoucí sledovací programy nedopat
řením staženy přes sítě elektronických 
komunikací nebo dodány a instalovány 
skrytě v programovém vybavení šířeném na 
jiném externím paměťovém médiu, např. 
CD, CD-ROM nebo klíče USB.

(34) Programové vybavení, které tajně
sleduje činnost uživatele a/nebo podvrací 
provoz koncového zařízení uživatele ve 
prospěch třetí strany (tzv. „spyware“), p
ředstavuje vážné ohrožení soukromí u
živatelů. Je třeba zajistit vysokou 
a rovnocennou úroveň ochrany soukromé 
sféry uživatelů bez ohledu na to, zda jsou 
nežádoucí sledovací programy nedopat
řením staženy přes sítě elektronických 
komunikací nebo dodány a instalovány 
skrytě v programovém vybavení šířeném na 
jiném externím paměťovém médiu, např. 
CD, CD-ROM nebo klíče USB. Členské 
státy by měly podporovat koncové u
živatele v přijímání kroků nezbytných k 
ochraně koncových zařízení proti virům a 
spyware.

Or. en

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 4.

Pozměňovací návrh 29
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Tato směrnice zakládá práva koncových 
uživatelů a odpovídající povinnosti podniků
zajišťujících veřejně přístupné sítě a 
poskytujících veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací. S ohledem na 
to, že poskytování univerzální služby se 
zabezpečuje v prostředí otevřených 
a konkurenčních trhů, vymezuje tato sm
ěrnice minimální soubor služeb 
specifikované kvality, ke kterému mají p
řístup všichni koncoví uživatelé, za 
dostupnou cenu s ohledem na zvláštní 
vnitrostátní podmínky bez narušování 
hospodářské soutěže. Tato směrnice také 
stanoví povinnosti týkající se poskytování 
určitých povinných služeb.

2. Tato směrnice zakládá práva koncových 
uživatelů a odpovídající povinnosti podniků
zajišťujících veřejně přístupné sítě a 
poskytujících veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací. S ohledem na 
to, že poskytování univerzální služby se 
zabezpečuje v prostředí otevřených 
a konkurenčních trhů, vymezuje tato sm
ěrnice minimální soubor služeb 
specifikované kvality, ke kterému mají p
řístup všichni koncoví uživatelé, za 
dostupnou cenu s ohledem na stav 
technologií, zvláštní vnitrostátní podmínky 
bez narušování hospodářské soutěže. Tato 
směrnice také stanoví povinnosti týkající se 
poskytování určitých povinných služeb.

Or. en

Odůvodnění

Směrnicí se musí zajistit záruka univerzální služby a plnění povinností poskytovatelů služeb ve 
vztahu k tomuto cíli.

Pozměňovací návrh 30
Bernhard Rapkay

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby veškerým od
ůvodněným žádostem o připojení k veřejné 
komunikační síti v pevných místech vyhověl 
alespoň jeden podnik. 

1. Členské státy zajistí, aby veškerým od
ůvodněným žádostem o připojení k veřejné 
komunikační síti v pevných místech nebo o 
připojení k mobilní síti vyhověl alespoň
jeden podnik.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
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Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytované spojení musí umožňovat 
uskutečňování hlasových volání, 
komunikaci prostřednictvím telefaxových 
zpráv a dat s rychlostmi dostatečnými pro 
funkční přístup k Internetu; přitom je třeba 
zohlednit převažující technologie používané 
většinou účastníků a technologickou 
proveditelnost.

2. Poskytované spojení musí umožňovat 
uskutečňování hlasových volání, 
komunikaci prostřednictvím telefaxových 
zpráv a dat s rychlostmi dostatečnými pro 
funkční přístup k Internetu; přitom je třeba 
zohlednit převažující technologie používané 
většinou účastníků a technologickou 
proveditelnost.

Or. en

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 6.

Pozměňovací návrh 32
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby veškerým od
ůvodněným žádostem o poskytování 
telefonní služby prostřednictvím síťového 
spojení uvedeného v odstavci 1, které umož
ňuje uskutečňování a přijímání národních 
a mezinárodních volání a volání tísňových 
služeb z čísla „112“, vyhověl alespoň jeden 
podnik.

3. Členské státy zajistí, aby veškerým od
ůvodněným žádostem o poskytování 
telefonní služby prostřednictvím síťového 
spojení uvedeného v odstavci 1, které umož
ňuje hlasovou, faxovou a datovou 
komunikaci s objemem dat dostačujícím 
pro umožnění funkčního připojení 
k internetu, s ohledem na běžné 
technologie využívané většinou účastníků
a technologickou proveditelnost, vyhověl 
alespoň jeden podnik.
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Or. en

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 6.

Pozměňovací návrh 33
Bernhard Rapkay

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby veškerým od
ůvodněným žádostem o poskytování 
telefonní služby prostřednictvím síťového 
spojení uvedeného v odstavci 1, které umož
ňuje uskutečňování a přijímání národních a 
mezinárodních volání a volání tísňových slu
žeb z čísla „112“, vyhověl alespoň jeden 
podnik.

3. Členské státy zajistí, aby veškerým od
ůvodněným žádostem o poskytování 
telefonní služby a služby datové 
komunikace prostřednictvím síťového 
spojení uvedeného v odstavci 1, které umož
ňuje uskutečňování a přijímání národních a 
mezinárodních volání, dat a volání tís
ňových služeb z čísla „112“, vyhověl alespo
ň jeden podnik.

Or. en

Odůvodnění

Zaručené by neměly být jen telefonní služby, nýbrž také služby datové komunikace.

Pozměňovací návrh 34
Piia-Noora Kauppi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2002/22/ES
Články 18 a 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Články 18 a 19 se zrušují. Článek 18 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Předvolba operátora a volba operátora byly významným nástrojem podpory konkurence a zaji
štění dostupnosti služeb komunikace pro všechny spotřebitele.  

Pozměňovací návrh 35
Piia-Noora Kauppi

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 zaji
šťují sítě elektronických komunikací, byli 
účastníci jasně informováni před uzav
řením smlouvy a pravidelně po jejím uzav
ření o své povinnosti dodržovat autorské 
právo a práva s ním související. Zahrnuje 
to povinnost informovat účastníky o nejbě
žnějších případech porušování těchto práv 
a jejich právních důsledcích, aniž je dot
čena směrnice 2000/31/ES o 
elektronickém obchodu.

zrušuje se

Or. en

Justification

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
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discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Pozměňovací návrh 36
Bernhard Rapkay

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly koncovým 
uživatelům a spotřebitelům zpřístupněny pr
ůhledné, srovnatelné, odpovídající 
a aktuální informace o platných cenách 
a sazbách a o standardních smluvních 
podmínkách, které se týkají přístupu ke slu
žbám uvedeným v článcích 4, 5, 6 a 7 
a jejich využívání, v souladu s přílohou II.

1. Členské státy zajistí, aby byly koncovým 
uživatelům a spotřebitelům zpřístupněny pr
ůhledné, srovnatelné, odpovídající 
a aktuální informace o platných cenách 
a sazbách a o standardních smluvních 
podmínkách v souladu s přílohou II. Tyto 
informace budou zveřejněny ve snadno p
řístupné podobě.

Or. en

Odůvodnění

U všech telekomunikačních služeb je nezbytná transparentnost a informace by měly být zve
řejněny v přístupné podobě.

Pozměňovací návrh 37
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/22/ES
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření k zajištění dostupnosti veřejně p
řístupných telefonních služeb 
poskytovaných prostřednictvím veřejných 
komunikačních sítí v případě
katastrofického selhání sítě nebo v p
řípadech zásahu vyšší moci. Členské státy 
zajistí, aby podniky poskytující veřejně p
řístupné telefonní služby přijaly veškerá p
řiměřená opatření k zajištění nepřetržitého p
řístupu k tísňovým službám.

Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření k zajištění plnění povinnosti 
univerzální služby poskytovateli služeb, 
zejména prostřednictvím dostupnosti ve
řejně přístupných telefonních služeb 
poskytovaných prostřednictvím veřejných 
komunikačních sítí, zejména v případě
katastrofického selhání sítě nebo v p
řípadech zásahu vyšší moci. Členské státy 
zajistí, aby podniky poskytující veřejně p
řístupné telefonní služby přijaly veškerá p
řiměřená opatření k zajištění nepřetržitého p
řístupu k tísňovým službám.

Or. en

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 6.

Pozměňovací návrh 38
Astrid Lulling

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 slu
žbám.

2. Členské státy zajistí, aby podniky 
poskytující službu pro uskutečňování a p
řijímání národních a/nebo mezinárodních 
volání prostřednictvím jednoho nebo n
ěkolika čísel v národním či mezinárodním 
číslovacím plánu poskytovaly přístup k tís
ňovým službám, v technicky proveditelném 
rozsahu.  

Or. en

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 1.
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Pozměňovací návrh 39
Bernhard Rapkay

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 zm
ěny dodavatelů služeb. 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Bernhard Rapkay

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, aby doba 
minimální platnosti smluv uzavřených 
mezi účastníky a podniky poskytujícími 
služby elektronické komunikace nep
řesáhla 12 měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Piia-Noora Kauppi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Povinnosti uvedené v prvním pododstavci 
členské státy přezkoumají nejpozději do 
jednoho roku ode dne uvedeného v článku 
<časová lhůta pro provedení pozmě
ňovacího aktu>, pokud takovéto p
řezkoumání nebylo provedeno během p
ředchozích dvou let.

Povinnosti uvedené v prvním pododstavci 
členské státy přezkoumají nejpozději do 
jednoho roku ode dne uvedeného v článku 
<časová lhůta pro provedení pozmě
ňovacího aktu>.

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

Členské státy přezkoumávají povinnosti ve 
veřejném zájmu alespoň jednou za 18 m
ěsíců.

Or. en

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 3.

Pozměňovací návrh 42
Bernhard Rapkay

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20 – písm. b
Směrnice 2002/22/ES
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Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy předkládají Komisi a ú
řadu výroční zprávu o opatřeních učin
ěných a pokroku dosaženém v oblasti zlep
šování interoperability a využívání služeb 
elektronických komunikací a koncového za
řízení, jakož i přístupu k nim ze strany 
zdravotně postižených uživatelů.

3. Členské státy předkládají Komisi výroční 
zprávu o opatřeních učiněných a pokroku 
dosaženém v oblasti zlepšování 
interoperability a využívání služeb 
elektronických komunikací a koncového za
řízení, jakož i přístupu k nim ze strany u
živatelů obecně a zejména ze strany 
zdravotně postižených uživatelů. Je třeba p
řiměřeně zohlednit cíle politiky a zásady 
právní úpravy stanovené v článku 8 Sm
ěrnice 2002/21/ES.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zajištěno, že uživatelé, včetně zdravotně postižených, starších osob a osob se zvlá
štními sociálními potřebami, mají ze služeb největší možný prospěch z hlediska výběru, ceny a 
kvality.

Pozměňovací návrh 43
Piia-Noora Kauppi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3. V případě narušení bezpečnosti, jež
vedlo k náhodnému či protiprávnímu zni
čení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělení 
či zpřístupnění osobních údajů přenášených, 
uchovávaných či jinak zpracovávaných 
v souvislosti s poskytováním veřejně p
řístupných komunikačních služeb ve Spole
čenství, poskytovatel veřejně přístupných 
služeb elektronických komunikací o tomto 
narušení neprodleně uvědomí dotčeného ú
častníka a vnitrostátní regulační orgán. 
V oznámení účastníkovi musí být popsán 
alespoň charakter narušení a doporučená 
opatření ke zmírnění možných negativních 
dopadů. V oznámení vnitrostátnímu regula
čnímu orgánu musí být navíc popsány d
ůsledky narušení a opatření, jež
poskytovatel v souvislosti s tímto naru
šením bezpečnosti přijal.

3. V případě závažného narušení bezpe
čnosti, jež vedlo k náhodnému, neoprávn
ěnému sdělení či zpřístupnění osobních údaj
ů, které nebyly technologickými prostředky 
učiněny nečitelnými, přenášených, 
uchovávaných či jinak zpracovávaných b
ěhem poskytování veřejně přístupných 
elektronických komunikačních služeb ve 
Společenství, u nějž je pravděpodobné, že 
způsobí účastníkům významné škody, 
poskytovatel těchto veřejně přístupných slu
žeb elektronických komunikací ve Spole
čenství, poskytovatel veřejně přístupných 
služeb elektronických komunikací, jejichž ú
častníkům byly zveřejněny osobní údaje,
o tomto narušení neprodleně uvědomí dot
čeného účastníka a vnitrostátní regulační 
orgán v místě sídla poskytovatele. 
V oznámení účastníkovi musí být popsán 
alespoň charakter narušení a doporučená 
opatření ke zmírnění možných negativních 
dopadů. V oznámení vnitrostátnímu regula
čnímu orgánu musí být navíc popsány d
ůsledky narušení a opatření, jež
poskytovatel v souvislosti s tímto naru
šením bezpečnosti přijal.

Or. en

Justification

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Pozměňovací návrh 44
Piia-Noora Kauppi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro zajištění důsledného provádění opat
ření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 může
Komise po konzultaci s Evropským úřadem 
pro trh elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“) a evropským inspektorem ochrany 
údajů přijmout vhodná technická prováděcí 
opatření týkající se mimo jiné okolností, 
formy a postupů, jež lze na požadavky 
informování a oznamování podle tohoto 
článku uplatnit.

4. Pro zajištění důsledného provádění opat
ření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 
Komise po konzultaci s Evropským úřadem 
pro trh elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“), zúčastněnými stranami, 
evropským inspektorem ochrany údajů a ve
řejností přijme vhodná technická prováděcí 
opatření týkající se mimo jiné okolností, 
formy a postupů, jež lze na požadavky 
informování a oznamování podle tohoto 
článku uplatnit. 

Or. en

Odůvodnění

Stejné jako u pozměňovacího návrhu 20.

Pozměňovací návrh 45
Bernhard Rapkay

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 Standardní sazby s uvedením toho, co je 
zahrnuto v jednotlivých položkách sazby 
(např. poplatky za přístup, všechny druhy 
poplatků za používání, poplatky za údržbu), 
včetně podrobných informací o standardně
uplatňovaných slevách, jakož i o zvláštních 
a cílených systémech sazeb. 

2.2 Standardní sazby s uvedením plné ceny 
smluvně stanovené služby, toho, co je 
zahrnuto v jednotlivých položkách sazby 
(např. poplatky za přístup, všechny druhy 
poplatků za používání, poplatky za údržbu), 
včetně podrobných informací o standardně
uplatňovaných slevách, jakož i o zvláštních 
a cílených systémech sazeb.

Or. en

Odůvodnění
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Aby bylo zajištěno, že si spotřebitelé mohou kontrolovat výdaje a situace při nákupu pro ně
není zavádějící, musí být jasně uvedena plná cena smluvně stanovené služby.
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