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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Astrid Lulling

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) V budúcich sieťach IP, kde sa môže 
poskytovanie služby oddeliť od 
poskytovania siete, by mali členské štáty 
určiť prijatie najvhodnejších opatrení, aby 
sa zaistila dostupnosť verejne dostupných 
telefónnych služieb poskytovaných 
prostredníctvom verejných komunikačných 
sietí a neprerušovaný prístup k službám 
tiesňového volania v prípade 
katastrofického výpadku siete alebo 
v prípade vis maior.

(17) V budúcich sieťach IP, kde sa môže 
poskytovanie služby oddeliť od 
poskytovania siete, by mali členské štáty 
určiť prijatie najvhodnejších opatrení, aby 
sa zaistila dostupnosť verejne dostupných 
telefónnych služieb poskytovaných 
prostredníctvom verejných komunikačných 
sietí a neprerušovaný prístup k službám 
tiesňového volania v prípade 
katastrofického výpadku siete alebo 
v prípade vis maior, pričom by sa mali 
náležite zohľadniť technické ťažkosti 
vyskytujúce sa pri poskytovaní týchto 
služieb a dbať by sa malo na to, aby 
nadmerné zaťaženie alebo prekážky 
nebránili rozvoju inovačných služieb a 
aplikácií.

Or. en

Odôvodnenie

Regulácia verejne dostupnej telefónnej služby by sa mala vyhradiť oblasti verejne dostupnej 
telefónnej služby a subjektom, ktoré poskytujú príbuznú náhradu tradičných maloobchodných 
telefónnych služieb, keď v prípade spotrebiteľov existuje riziko nejasností a je odôvodnená 
vysoká úroveň ochrany vrátane ochrany vo vzťahu k prístupu k službám tiesňového volania.

Zdá sa, že užívatelia neočakávajú prístup k službám tiesňového volania v prípade služieb, 
ktoré sú nezávislé od siete, neponúkajú tradičné telefónne služby alebo príbuznú náhradu 
tradičných telefónnych služieb. Navrhované riešenie si kladie za cieľ zabezpečiť, aby sa toto 
ustanovenie na tieto osobitné služby nevzťahovalo.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Astrid Lulling

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Koncoví užívatelia by mali mať 
možnosť volať na poskytované služby 
tiesňového volania a mať k nim prístup 
pomocou akejkoľvek telefónnej služby, 
ktorá umožňuje začať hlasové volania 
prostredníctvom čísla alebo čísel z 
národných alebo medzinárodných 
telefónnych číslovacích plánov. Subjekty 
zabezpečujúce službu tiesňového volania 
by mali byť schopné spracovať a prijímať 
volania na číslo „112“ aspoň tak rýchlo 
a účinne ako v prípade volaní na iné 
národné čísla tiesňového volania. Je 
dôležité zvýšiť informovanosť o čísle 
„112“, aby sa zlepšila úroveň ochrany 
a bezpečnosti občanov cestujúcich 
v Európskej únii. V tejto súvislosti by mali 
byť občania plne informovaní o tom, že 
číslo „112“ sa môže používať ako jednotné 
číslo tiesňového volania vo všetkých 
členských štátoch, a tieto informácie by sa 
mali poskytovať na zastávkach 
medzinárodných autobusových liniek, 
železničných staniciach, v prístavoch alebo 
na letiskách a v telefónnych zoznamoch, 
telefónnych búdkach, informačných 
materiáloch a vyúčtovaní pre účastníkov. 
Povinnosť poskytovať informácie o polohe 
volajúceho by sa mala posilniť, aby sa 
zlepšila ochrana občanov Európskej únie. 
Konkrétne by operátori mali informácie 
o mieste volajúceho poskytovať tiesňovým 
službám automaticky (v režime „stlačenie 
tlačidla“). V reakcii na vývoj technológií 
vrátane technológií vedúcich k čoraz 
vyššej presnosti určenia polohy 
volajúceho, by mala mať Komisia 
možnosť prijímať technické vykonávacie 
opatrenia s cieľom zabezpečiť účinné 
zavedenie „112“ v Spoločenstve 

(19) Koncoví užívatelia by mali mať 
možnosť volať na poskytované služby 
tiesňového volania a mať k nim prístup 
pomocou akejkoľvek telefónnej služby, 
ktorá umožňuje začať a prijímať hlasové 
volania prostredníctvom čísla alebo čísel z 
národných alebo medzinárodných 
telefónnych číslovacích plánov. Subjekty 
zabezpečujúce službu tiesňového volania 
by mali byť schopné spracovať a prijímať 
volania na číslo „112“ aspoň tak rýchlo 
a účinne ako v prípade volaní na iné 
národné čísla tiesňového volania. Je 
dôležité zvýšiť informovanosť o čísle 
„112“, aby sa zlepšila úroveň ochrany 
a bezpečnosti občanov cestujúcich 
v Európskej únii. V tejto súvislosti by mali 
byť občania plne informovaní o tom, že 
číslo „112“ sa môže používať ako jednotné 
číslo tiesňového volania vo všetkých 
členských štátoch, a tieto informácie by sa 
mali poskytovať na zastávkach 
medzinárodných autobusových liniek, 
železničných staniciach, v prístavoch alebo 
na letiskách a v telefónnych zoznamoch, 
telefónnych búdkach, informačných 
materiáloch a vyúčtovaní pre účastníkov. 
Povinnosť poskytovať informácie o polohe 
volajúceho by sa mala posilniť, aby sa 
zlepšila ochrana občanov Európskej únie. 
Konkrétne by operátori mali informácie 
o mieste volajúceho poskytovať tiesňovým 
službám automaticky (v režime „stlačenie 
tlačidla“). Aj keď tieto opatrenia by mali 
mať za cieľ zaistiť bezpečnosť 
užívateľov, nemali by pre poskytovateľov 
predstavovať nespravodlivé zaťaženie 
alebo obmedzovať vývoj či rozvoj služieb a 
aplikácií.
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v prospech občanov Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Vloženie spojenia „a prijímať“ pomáha ujasniť, že by sa ustanovenie týkalo len relevantných 
služieb, a nie služieb, ktoré sú nové a nezávislé od siete, ktoré neponúkajú tradičné telefónne 
služby ani ich podobným spôsobom nenahrádzajú, a v prípade ktorých sa zdá, že užívatelia 
neočakávajú prístup k službám tiesňového volania.

Zlepšenie ochrany užívateľov by nemalo brániť inovácii ani pre poskytovateľov predstavovať 
nespravodlivé či neprimerané zaťaženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Televízne vysielanie predstavuje 
lineárnu audiovizuálnu mediálnu službu 
ako je vymedzená v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady o audiovizuálnych 
mediálnych službách z [….] 2007, ktorú 
zabezpečuje poskytovateľ mediálnych 
služieb na účely súbežného sledovania 
programov na základe programovej 
skladby; poskytovateľ mediálnych služieb 
môže poskytovať niekoľko zvukových 
alebo audiovizuálnych programových 
skladieb (kanálov). Môžu sa uplatňovať 
zákonné povinnosti týkajúce sa „povinného 
prenosu“ („must carry“), ale len na 
špecifikované vysielacie kanály, ktoré 
zabezpečuje konkrétny poskytovateľ 
mediálnej služby. Členské štáty by mali vo
svojom vnútroštátnom právnom poriadku 
uviesť jasné odôvodnenie „povinného 
prenosu“, aby sa zaistilo, že tieto 
povinnosti budú transparentne, úmerne 
a náležite vymedzené. V tejto súvislosti by 
sa pravidlá „povinného prenosu“ mali 

(24) Televízne vysielanie predstavuje 
lineárnu audiovizuálnu mediálnu službu 
ako je vymedzená v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady o audiovizuálnych 
mediálnych službách z [….] 2007, ktorú 
zabezpečuje poskytovateľ mediálnych 
služieb na účely súbežného sledovania 
programov na základe programovej 
skladby; poskytovateľ mediálnych služieb 
môže poskytovať niekoľko zvukových 
alebo audiovizuálnych programových 
skladieb (kanálov). Môžu sa uplatňovať 
zákonné povinnosti týkajúce sa „povinného 
prenosu“ („must carry“), ale len na 
špecifikované vysielacie kanály, ktoré 
zabezpečuje konkrétny poskytovateľ 
mediálnej služby. Členské štáty by mali vo 
svojom vnútroštátnom právnom poriadku 
uviesť jasné odôvodnenie „povinného 
prenosu“, aby sa zaistilo, že tieto 
povinnosti budú transparentne, úmerne 
a náležite vymedzené. V tejto súvislosti by 
sa pravidlá „povinného prenosu“ mali 
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vypracovať tak, aby sa dostatočne 
motivovali efektívne investície do 
infraštruktúry. Pravidlá „povinného 
prenosu“ by sa mali pravidelne preskúmať, 
aby zodpovedali aktuálnemu vývoju 
technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 
budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Vzhľadom na rýchle 
zmeny technologických a trhových 
podmienok je potrebné takéto úplné 
preskúmanie vykonávať aspoň raz za tri 
roky, pričom budú potrebné verejné 
konzultácie so všetkými zúčastnenými 
stranami. Jeden alebo viac vysielacích 
kanálov sa môže doplniť o služby, ktorými 
sa zlepšuje prístup pre užívateľov so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
videotextová služba, titulková služba, 
zvukový opis alebo posunková reč.

vypracovať tak, aby sa dostatočne 
motivovali efektívne investície do 
infraštruktúry. Pravidlá „povinného 
prenosu“ by sa mali pravidelne preskúmať, 
aby zodpovedali aktuálnemu vývoju 
technológií a trhu a aby sa zabezpečilo, že 
budú aj naďalej úmerné cieľom, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Vzhľadom na rýchle 
zmeny technologických a trhových 
podmienok je potrebné takéto úplné 
preskúmanie vykonávať aspoň raz za 18 
mesiacov, pričom budú potrebné verejné 
konzultácie so všetkými zúčastnenými 
stranami. Jeden alebo viac vysielacích 
kanálov sa môže doplniť o služby, ktorými 
sa zlepšuje prístup pre užívateľov so 
zdravotným postihnutím, napríklad 
videotextová služba, titulková služba, 
zvukový opis alebo posunková reč.

Or. en

Odôvodnenie

Operátorom káblových sietí sa v početných krajinách stále prideľuje mnoho povinností 
súvisiacich s „povinným prenosom“. Doplácajú pritom na nedôsledné a stále neúplné 
vykonávanie článku 31 podľa existujúceho rámca.  Návrh Komisie pravidelne preskúmavať 
všetky vnútroštátne povinnosti súvisiace s „povinným prenosom“ možno podporiť, lehota 
pravidelného preskúmania raz za 3 roky je však príliš dlhá a preskúmanie by sa malo 
uskutočňovať častejšie, a to raz za 18 mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Pri stanovení podrobných predpisov 
týkajúcich sa formy a postupov 
uplatniteľných na notifikáciu prípadov 
narušenia bezpečnosti by sa mala venovať 
náležitá pozornosť okolnostiam tohto 
narušenia, vrátane toho, či osobné údaje 

(32) Pri stanovení podrobných predpisov 
týkajúcich sa formy a postupov 
uplatniteľných na notifikáciu prípadov 
narušenia bezpečnosti by sa mala venovať 
náležitá pozornosť okolnostiam tohto 
narušenia, vrátane toho, či osobné údaje 
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boli chránené šifrovaním alebo inými 
prostriedkami, ktoré účinne obmedzujú 
pravdepodobnosť podvodu s osobnými 
údajmi alebo iných foriem zneužívania. 
Okrem toho by sa v takýchto pravidlách 
a postupoch mali zohľadňovať oprávnené 
záujmy orgánov presadzovania práva 
v prípadoch, keď by mohlo predčasné 
zverejnenie informácií zbytočne prekážať 
vyšetrovaniu okolností prípadu narušenia.

boli chránené šifrovaním alebo inými 
prostriedkami, ktoré účinne obmedzujú 
pravdepodobnosť podvodu s osobnými 
údajmi alebo iných foriem zneužívania.
Pravidlá a postupy by nemali brániť 
orgánom presadzovania práva vo 
vyšetrovaní okolností prípadu narušenia.

Or. en

Odôvodnenie

Koncové zariadenia sú najslabším článkom siete, a mali by sa preto dobre chrániť. Koncoví 
užívatelia by mali chápať riziká, ktorým sú vystavení pri prehliadaní internetu, pri sťahovaní 
a využívaní softvéru alebo médií na uchovávanie údajov. Koncoví užívatelia by si mali byť 
vedomí aktuálnych rizík a mali by primerane konať v záujme ochrany svojho koncového 
zariadenia. Členské štáty by mali zvyšovanie povedomia v tejto oblasti podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Softvér, ktorý tajne monitoruje 
činnosť užívateľa a/alebo zhoršuje 
fungovanie koncových zariadení užívateľa 
v prospech tretej strany (tzv. „spajvér“ 
alebo „špionážny program“), predstavuje 
vážne ohrozenie súkromia užívateľov. 
Treba zabezpečiť vysokú a rovnocennú 
úroveň ochrany súkromnej sféry 
užívateľov bez ohľadu na to, či sú 
nechcené špionážne programy mimovoľne 
stiahnuté cez elektronické komunikačné 
siete alebo sa dodajú a nainštalujú skryto 
v softvéri distribuovanom na iných 
externých médiách archivácie dát, napr. na 
CD, CD-ROM, USB kľúčoch.

(34) Softvér, ktorý tajne monitoruje 
činnosť užívateľa a/alebo zhoršuje 
fungovanie koncových zariadení užívateľa 
v prospech tretej strany (tzv. „spajvér“ 
alebo „špionážny program“), predstavuje 
vážne ohrozenie súkromia užívateľov. 
Treba zabezpečiť vysokú a rovnocennú 
úroveň ochrany súkromnej sféry 
užívateľov bez ohľadu na to, či sú 
nechcené špionážne programy mimovoľne 
stiahnuté cez elektronické komunikačné 
siete alebo sa dodajú a nainštalujú skryto 
v softvéri distribuovanom na iných 
externých médiách archivácie dát, napr. na 
CD, CD-ROM, USB kľúčoch. Členské 
štáty by mali podporiť koncových 
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užívateľov v tom, aby uskutočnili kroky 
nevyhnutné na ochranu svojho 
koncového zariadenia proti vírusom a 
špionážnym programom.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Pervenche Berès

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2002/22/ES
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto smernica zakladá práva koncových 
užívateľov a zodpovedajúce povinnosti 
podnikov poskytujúcich verejne prístupné 
elektronické komunikačné siete a služby. 
So zreteľom na to, že poskytovanie 
univerzálnej služby sa zaisťuje v prostredí 
otvorených a súťažne orientovaných trhov, 
vymedzuje táto smernica minimálny súbor 
služieb špecifikovanej kvality, ku ktorému 
majú všetci koncoví užívatelia prístup za 
prijateľnú cenu, vzhľadom na špecifické 
vnútroštátne podmienky, bez narušenia 
hospodárskej súťaže. Touto smernicou sa 
stanovujú aj povinnosti so zreteľom na 
poskytovanie určitých povinných služieb.

2. Táto smernica zakladá práva koncových 
užívateľov a zodpovedajúce povinnosti 
podnikov poskytujúcich verejne prístupné 
elektronické komunikačné siete a služby. 
So zreteľom na to, že poskytovanie 
univerzálnej služby sa zaisťuje v prostredí 
otvorených a súťažne orientovaných trhov, 
vymedzuje táto smernica minimálny súbor 
služieb špecifikovanej kvality, ku ktorému 
majú všetci koncoví užívatelia prístup za 
prijateľnú cenu, vzhľadom na stav 
technológie, špecifické vnútroštátne 
podmienky, bez narušenia hospodárskej 
súťaže. Touto smernicou sa stanovujú aj 
povinnosti so zreteľom na poskytovanie 
určitých povinných služieb.“

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica musí zaistiť poskytovanie univerzálnej služby a s tým súvisiace plnenie 
povinností zo strany poskytovateľov služieb.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Bernhard Rapkay

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2002/22/ES
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zaistia, aby všetkým 
odôvodneným žiadostiam o pripojenie na 
pevnom mieste k verejnej komunikačnej 
sieti vyhovel aspoň jeden podnik. 

1. Členské štáty zaistia, aby všetkým 
odôvodneným žiadostiam o pripojenie na 
pevnom mieste k verejnej komunikačnej 
sieti alebo pripojenie k mobilnej sieti
vyhovel aspoň jeden podnik.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Pervenche Berès

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2002/22/ES
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Poskytované pripojenie musí umožňovať 
podporu hlasovej, telefaxovej a dátovej 
komunikácie s rýchlosťami prenosu dát, 
ktoré sú dostatočné na to, aby umožnili 
funkčný prístup k internetu, pričom treba 
zohľadniť prevládajúce technológie 
používané väčšinou účastníkov a technickú 
uskutočniteľnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Pervenche Berès

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2002/22/ES
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetkým 
odôvodneným žiadostiam o poskytnutie 
telefónnej služby v rámci sieťového 
pripojenia uvedeného v odseku 1 
umožňujúce vytváranie a prijímanie 
vnútroštátnych a/alebo medzinárodných 
volaní a volaní na služby tiesňového 
volania prostredníctvom čísla „112“
vyhovel aspoň jeden podnik.“

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetkým 
odôvodneným žiadostiam o poskytnutie 
telefónnej služby v rámci sieťového 
pripojenia uvedeného v odseku 1 
umožňujúce hlasovú, telefaxovú a dátovú 
komunikáciu s rýchlosťami prenosu dát, 
ktoré sú dostatočné na to, aby umožnili 
funkčný prístup k internetu, pričom treba 
zohľadniť prevládajúce technológie 
používané väčšinou účastníkov a 
technickú uskutočniteľnosť, vyhovel 
aspoň jeden podnik.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Bernhard Rapkay

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2002/22/ES
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetkým 
odôvodneným žiadostiam o poskytnutie 
telefónnej služby v rámci sieťového 
pripojenia uvedeného v odseku 1 
umožňujúce vytváranie a prijímanie 
vnútroštátnych a/alebo medzinárodných 
volaní a volaní na služby tiesňového 

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetkým 
odôvodneným žiadostiam o poskytnutie 
telefónnej a dátovej komunikačnej služby 
v rámci sieťového pripojenia uvedeného 
v odseku 1 umožňujúce vytváranie 
a prijímanie vnútroštátnych a/alebo 
medzinárodných volaní, údajov a volaní na 
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volania prostredníctvom čísla „112“
vyhovel aspoň jeden podnik.

služby tiesňového volania prostredníctvom 
čísla „112“ vyhovel aspoň jeden podnik.“

Or. en

Odôvodnenie

Zaručiť by sa mali nielen telefónne služby, ale aj dátové komunikačné služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Smernica 2002/22/ES
Články 18 a 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 18 a 19 sa vypúšťajú. Článok 18 sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Predvoľba a voľba operátora je dôležitým nástrojom na posilnenie hospodárskej súťaže a 
zabezpečenie prístupu ku komunikačným službám pre všetkých spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby v 
prípadoch, keď sa zmluvy uzatvárajú 
medzi účastníkmi a podnikmi 
prevádzkujúcimi elektronické 
komunikačné služby a/alebo siete, boli 

vypúšťa sa
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účastníci pred uzavretím zmluvy a potom 
pravidelne jasne informovaní o svojich 
povinnostiach dodržiavať autorské 
a súvisiace práva. Patrí sem povinnosť 
informovať účastníkov o najbežnejších 
prípadoch porušovania týchto právnych 
predpisov a o jeho právnych následkoch 
bez toho, aby bola dotknutá smernica 
2000/31/ES o elektronickom obchode.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Bernhard Rapkay

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby koncovým 
užívateľom a spotrebiteľom boli 
sprístupnené transparentné, porovnateľné, 
primerané a aktuálne informácie o platných 
cenách a tarifách a o štandardných 
podmienkach týkajúcich sa prístupu k 
službám uvedeným v článkoch 4, 5, 6 a 7 
a ich využívania, v súlade s ustanoveniami 
prílohy II.

1. Členské štáty zabezpečia, aby koncovým 
užívateľom a spotrebiteľom boli 
sprístupnené transparentné, porovnateľné, 
primerané a aktuálne informácie o platných 
cenách a tarifách a o štandardných 
podmienkach v súlade s ustanoveniami 
prílohy II. Tieto informácie sa musia 
uverejniť v ľahko prístupnej podobe.

Or. en
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Odôvodnenie

Transparentnosť je pre telekomunikačné služby nevyhnutná, a informácie by sa preto mali 
zverejňovať v prístupnej podobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Pervenche Berès

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica 2002/22/ES
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie dostupnosti 
verejne dostupných telefónnych služieb 
poskytovaných prostredníctvom verejných 
komunikačných sietí v prípade 
katastrofického výpadku siete alebo v 
prípade vis maior. Členské štáty 
zabezpečia, aby podniky poskytujúce 
verejne dostupné telefónne služby prijali 
všetky primerané opatrenia na 
zabezpečenie nepretržitého prístupu k 
službám tiesňového volania.

Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie plnenia 
povinností súvisiacich s univerzálnou 
službou zo strany poskytovateľov služieb, 
najmä prostredníctvom dostupnosti 
verejne dostupných telefónnych služieb 
poskytovaných prostredníctvom verejných 
komunikačných sietí, predovšetkým v 
prípade katastrofického výpadku siete 
alebo v prípade vis maior. Členské štáty 
zabezpečia, aby podniky poskytujúce 
verejne dostupné telefónne služby prijali 
všetky primerané opatrenia na 
zabezpečenie nepretržitého prístupu k 
službám tiesňového volania.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Astrid Lulling

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 16
Smernica 2002/22/ES
Článok 26 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zaistia, aby podniky 
poskytujúce služby na vytvorenie 
vnútroštátnych a/alebo medzinárodných 
volaní prostredníctvom čísla alebo čísel vo 
vnútroštátnom alebo medzinárodnom 
telefónnom pláne poskytovali prístup 
k službám tiesňového volania.

2. Členské štáty zaistia, aby podniky 
poskytujúce služby na vytvorenie a príjem 
vnútroštátnych a/alebo medzinárodných 
volaní prostredníctvom čísla alebo čísel vo 
vnútroštátnom alebo medzinárodnom 
telefónnom pláne poskytovali prístup 
k službám tiesňového volania, pokiaľ je to 
technicky uskutočniteľné.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Bernhard Rapkay

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 18
Smernica 2002/22/ES
Článok 30 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek 
minimálna doba platnosti zmluvy,
vnútroštátne regulačné orgány zabezpečia, 
aby podmienky a postupy na skončenie 
zmluvy nepôsobili pri zmene dodávateľov 
služieb demotivačne. 

6. Vnútroštátne regulačné orgány 
zabezpečia, aby minimálna doba platnosti 
zmluvy a podmienky a postupy na 
skončenie zmluvy nepôsobili pri zmene 
dodávateľov služieb demotivačne.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Bernhard Rapkay

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 18
Smernica 2002/22/ES
Článok 30 – odsek 6a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Členské štáty zabezpečia, aby 
minimálna doba platnosti zmlúv 
uzavretých medzi účastníkmi a podnikmi 
poskytujúcimi elektronické komunikačné 
služby neprekročila 12 mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19
Smernica 2002/22/ES
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu podnikom 
podliehajúcim ich jurisdikcii uložiť 
primerané povinnosti „povinného prenosu“ 
týkajúce sa prenosu špecifikovaných 
rozhlasových a televíznych vysielacích 
kanálov a prístupnosti služieb a 
poskytujúcim elektronické komunikačné 
siete používané na šírenie rozhlasového 
alebo televízneho vysielania pre verejnosť, 
ak významný počet koncových užívateľov 
využíva tieto siete ako hlavný prostriedok 
na príjem rozhlasového a televízneho 
vysielania. Také povinnosti sa ukladajú len 
vtedy, keď je to potrebné na splnenie 
cieľov všeobecného záujmu jasne a 
konkrétne vymedzených jednotlivými 
členskými štátmi v ich vnútroštátnych 
právnych poriadkoch, a musia byť 
proporcionálne a transparentné.

1. Členské štáty môžu podnikom 
podliehajúcim ich jurisdikcii uložiť 
primerané povinnosti „povinného prenosu“ 
týkajúce sa prenosu špecifikovaných 
rozhlasových a televíznych vysielacích 
kanálov a prístupnosti služieb a 
poskytujúcim elektronické komunikačné 
siete používané na šírenie rozhlasového 
alebo televízneho vysielania pre verejnosť, 
ak významný počet koncových užívateľov 
využíva tieto siete ako hlavný prostriedok 
na príjem rozhlasového a televízneho 
vysielania. Také povinnosti sa ukladajú len 
vtedy, keď je to potrebné na splnenie 
cieľov všeobecného záujmu jasne a 
konkrétne vymedzených jednotlivými 
členskými štátmi v ich vnútroštátnych 
právnych poriadkoch, a musia byť 
proporcionálne a transparentné.

Povinnosti uvedené v prvom pododseku 
členské štáty preskúmajú najneskôr do 
jedného roka odo dňa uvedeného v článku , 
s výnimkou prípadov, keď členské štáty 
vykonali takéto preskúmanie v priebehu 

Povinnosti uvedené v prvom pododseku 
členské štáty preskúmajú najneskôr do 
jedného roka odo dňa uvedeného v článku.
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predchádzajúcich dvoch rokov.
Členské štáty podrobia povinnosti, ktoré sa 
týkajú „povinného prenosu“, preskúmaniu 
aspoň raz za tri roky.

Členské štáty podrobia povinnosti, ktoré sa 
týkajú „povinného prenosu“, preskúmaniu 
aspoň raz za 18 mesiacov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Bernhard Rapkay

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 20 – písmeno b
Smernica 2002/22/ES
Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty predložia Komisii a úradu
výročnú správu o prijatých opatreniach 
a dosiahnutom pokroku v zlepšovaní 
interoperability a využívaní elektronických 
komunikačných služieb a koncových 
zariadení koncovými užívateľmi so 
zdravotným postihnutím a v ich prístupe 
k týmto službám a zariadeniam.

3. Členské štáty predložia Komisii výročnú 
správu o prijatých opatreniach 
a dosiahnutom pokroku v zlepšovaní 
interoperability a využívaní elektronických 
komunikačných služieb a koncových 
zariadení užívateľmi vo všeobecnosti, a 
najmä užívateľmi so zdravotným 
postihnutím a v ich prístupe k týmto 
službám a zariadeniam. Náležite sa 
zohľadnia ciele politiky a regulačné 
zásady stanovené v článku 8 smernice 
2002/21/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zabezpečiť, aby užívatelia vrátane užívateľov so zdravotným postihnutím, starších 
užívateľov a užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami získali zo služieb z hľadiska 
možnosti voľby, ceny a kvality čo najväčší prospech.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2002/58/ES
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak dôjde k narušeniu bezpečnosti 
vedúcemu k náhodnému alebo 
nezákonnému zničeniu, strate, 
pozmeneniu, nepovolenému zverejneniu 
alebo sprístupneniu osobných údajov 
prenášaných, archivovaných alebo iným 
spôsobom spracovávaných v spojení s
poskytovaním verejne dostupných 
komunikačných služieb v Spoločenstve, 
prevádzkovateľ verejne dostupných
elektronických komunikačných služieb 
bezodkladne o takomto narušení informuje 
dotknutého účastníka a vnútroštátny 
regulačný orgán. V notifikácii zaslanej 
účastníkovi sa opíšu aspoň povaha 
narušenia a odporúčané opatrenia na 
zmiernenie jeho potenciálnych 
nepriaznivých účinkov. V notifikácii 
zaslanej vnútroštátnemu regulačnému 
orgánu sa okrem toho opíšu následky 
narušenia a opatrenia prijaté 
prevádzkovateľom s cieľom vyriešiť 
narušenie.“

3. Ak dôjde k vážnemu narušeniu 
bezpečnosti vedúcemu k náhodnému,
nepovolenému zverejneniu alebo 
sprístupneniu osobných údajov, ktoré 
neboli technologickými prostriedkami 
zašifrované a ktoré sú prenášané, 
archivované alebo iným spôsobom 
spracovávané počas poskytovania verejne 
dostupných elektronických
komunikačných služieb v Spoločenstve, 
ktoré pravdepodobne značne poškodzuje 
účastníkov, prevádzkovateľ verejne 
dostupných elektronických komunikačných 
služieb, ktorých užívateľom sa zverejnili 
osobné údaje, bezodkladne o takomto 
narušení informuje dotknutého účastníka 
a vnútroštátny regulačný orgán v mieste 
sídla poskytovateľa. V notifikácii zaslanej 
účastníkovi sa opíšu aspoň povaha 
narušenia a odporúčané opatrenia na 
zmiernenie jeho potenciálnych 
nepriaznivých účinkov. V notifikácii 
zaslanej vnútroštátnemu regulačnému 
orgánu sa okrem toho opíšu následky 
narušenia a opatrenia prijaté 
prevádzkovateľom s cieľom vyriešiť 
narušenie.“

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Piia-Noora Kauppi

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2002/58/ES
Článok 4 – odsek 4 – prvý odsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zabezpečiť jednotné 
vykonávanie opatrení uvedených 
v odsekoch 1, 2 a 3 Komisia môže po 
konzultácii s Európskym úradom pre trh 
elektronických komunikácií (ďalej len 
„úrad“), a s európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov prijať
technické vykonávacie opatrenia týkajúce 
sa okrem iného okolností, formy 
a postupov uplatniteľných na požiadavky 
súvisiace s informáciami a notifikáciami 
podľa tohto článku.

4. S cieľom zabezpečiť jednotné 
vykonávanie opatrení uvedených 
v odsekoch 1, 2 a 3 Komisia po konzultácii 
s Európskym úradom pre trh 
elektronických komunikácií (ďalej len 
„úrad“), príslušnými zúčastnenými 
stranami, európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov a
verejnosťou prijme technické vykonávacie 
opatrenia týkajúce sa okrem iného 
okolností, formy a postupov uplatniteľných 
na požiadavky súvisiace s informáciami 
a notifikáciami podľa tohto článku. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Bernhard Rapkay

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Príloha II – bod 2.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2.2 Štandardné tarify s uvedením toho, čo 
je zahrnuté v jednotlivých položkách tarify 

2.2 Štandardné tarify s uvedením plnej 
ceny služby, ktorá je predmetom zmluvy, a
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(napr. poplatky za prístup, všetky typy 
užívateľských poplatkov, poplatky za 
údržbu) vrátane údajov o uplatňovaných 
štandardných zľavách a osobitných a 
osobitných a cielených systémoch taríf. 

toho, čo je zahrnuté v jednotlivých 
položkách tarify (napr. poplatky za prístup, 
všetky typy užívateľských poplatkov, 
poplatky za údržbu) vrátane údajov o 
uplatňovaných štandardných zľavách a 
osobitných a osobitných a cielených 
systémoch taríf.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia môžu kontrolovať svoje výdavky a nie sú pri kúpe 
zavádzaní, musí sa jasne uviesť plná cena zmluvne stanovenej služby.
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