
PA\715106CS.doc PE402.737v02-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro právní záležitosti

2007/0248(COD)

19. 3. 2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro právní záležitosti

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 
elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů 
a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) 
č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
(KOM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Navrhovatelka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE402.737v02-00 2/8 PA\715106CS.doc
Externí překlad

CS

PA_Legam



PA\715106CS.doc 3/8 PE402.737v02-00
Externí překlad

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Rozsah návrhu Komise

Tento návrh legislativních změn upravuje regulační rámec tak, že posiluje některá práva 
spotřebitelů a uživatelů (zejména s ohledem na větší přístupnost a podporu široce přístupné 
informační společnosti) a zajišťuje důvěryhodnost, bezpečnost a spolehlivost elektronické 
komunikace; zaručuje rovněž vysokou míru ochrany soukromí jednotlivců a osobních 
informací.

2. Stanovisko navrhovatelky

Elektronická komunikace je základem hospodářství EU a široká dostupnost cenově 
dostupných a bezpečných širokopásmových komunikačních sítí je základní podmínkou 
hospodářského růstu a realizace potenciálu tvorby pracovních míst.

Článek 95 Smlouvy o ES představuje vhodný právní základ a návrh směrnice je v souladu se 
zásadou subsidiarity a proporcionality. Zpravodaj obecně souhlasí s cílem návrhu Komise. 
Posílení některých práv spotřebitelů a uživatelů a zajištění bezpečností a důvěryhodnosti 
elektronické komunikace a vysoké míry ochrany soukromí a osobních údajů jednotlivců jsou 
cíle nejvyššího významu. Zpravodaj rovněž považuje za nezbytné, aby trhy nabízely stále 
lepší výběr, aby spotřebitelé byli lépe informováni o podmínkách dodání a o sazbách a aby 
mohli snáze přecházet od jednoho poskytovatele k jinému. Zpravodaj proto sdílí zájem 
Komise týkající se potřeby novelizovat stávající směrnici o univerzální službě a směrnici o 
soukromí a elektronických komunikacích s ohledem na:
– zlepšení průhlednosti a zveřejňování informací pro koncové uživatele;
– snazší používání elektronických komunikací a přístup k nim pro zdravotně postižené 

uživatele;
– snazší změna dodavatelů ze strany spotřebitelů mimo jiné posílením ustanovení 

o přenositelnosti čísla;
– upřesnění povinností v souvislosti s tísňovými službami;
– zajištění základní konektivity a kvality služeb; 
– zavedení oznamovací povinnosti při porušení bezpečnosti, v jehož důsledku dojde ke ztrátě 

nebo narušení osobních údajů uživatelů;
– posílení prováděcích ustanovení týkajících se bezpečnosti sítí a informací, jež mají být 

přijata po poradě s úřadem, který má být založen;
– posílení prováděcích ustanovení a ustanovení o prosazování předpisů takovým způsobem, 

aby byla v členských státech zajištěna dostatečná opatření pro boj se spamem;
– modernizace jednotlivých ustanovení směrnice tak, aby odpovídala vývoji technologií a 

trhu, včetně zrušení některých zastaralých či nadbytečných ustanovení.

Zpravodaj však navrhuje některé pozměňovací návrhy, jejichž cílem je výše zmíněný návrh 
vylepšit, zejména aby se zajistilo další zohlednění některých právních a sociálních problémů.
Konkrétně: vzhledem k tomu, že článek 7 směrnice o univerzální službě ve znění návrhu 
Komise ukládá členským státům povinnost přijmout zvláštní opatření pro zdravotně postižené 
uživatele, navrhuje zpravodaj pozměňovací návrh k článku 9 této směrnice s cílem dosáhnout 
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stejného výsledku jako ustanovení článku 7 s cílem dosáhnout stejného výsledku jako 
ustanovení článku 7 s ohledem na spotřebitele s nízkými příjmy, zdravotním postižením nebo 
zvláštními sociálními potřebami.
Zadruhé, je klíčově důležité zajistit nevyšší možnou ochranu osobních údajů uživatelů. 
V tomto směru nestačí spoléhat se na dobrovolné kroky, které by mohly podnikat příslušné 
podniky. Proto předkládáme pozměňovací návrh k článku 20 směrnice o univerzální službě.
A za třetí, za situace, kdy nejsou na trhu k dispozici průvodce nebo techniky umožňující 
uživatelům provést si nezávislé srovnání nákladů, považuje zpravodaj za vzájemně si 
odporující předpokládat zveřejňování těchto průvodců a technik vnitrostátními regulačními 
orgány (předpokládáme, že zdarma) a zároveň umožnit třetím stranám tyto průvodce či 
techniky prodávat. Předkládáme tedy pozměňovací návrhy k článku 21 směrnice o univerzální 
službě a bodu odůvodnění 15 pozměňujícího aktu.
A konečně, měl by být změněn i článek 28 směrnice tak, aby rozhodnutí vnitrostátních 
regulačních orgánů, především při omezování přístupu podniků na tržní pozice, mohly vždy 
přezkoumávat soudy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti žádá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 

(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. 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 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

V situaci, kdy nejsou na trhu k dispozici průvodce či techniky, které by umožňovaly provádět 
nezávislé hodnocení nákladů, je nezbytné zdůraznit roli vnitrostátních regulačních orgánů, a 
nikoliv třetích stran, jejichž cílem je vytvářet zisk.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 7
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 9 – odst. 2 a 3

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 

2. Členské státy požadují s přihlédnutím 
k vnitrostátním podmínkám (vypouští se)
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 
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povinností univerzální služby a 
poskytované určenými podniky, ani 
v jejich využívání.

povinností univerzální služby a 
poskytované určenými podniky, ani 
v jejich využívání.

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, členské státy zajistí
poskytování podpory spotřebitelům, kteří 
byli vyhodnoceni jako spotřebitelé 
s nízkými příjmy, zdravotním postižením 
nebo zvláštními sociálními potřebami.

Or. en

Odůvodnění
Článek 7 směrnice o univerzální službě ve znění návrhu Komise ukládá členským státům 
povinnost přijmout zvláštní opatření pro postižené uživatele. Cílem navrhovaného 
pozměňovacího návrhu je zajistit stejný výsledek jako u ustanovení článku 7.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 12
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 20 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) opatření, jež může přijmout podnik 
poskytující připojení a/nebo služby 
v reakci na bezpečnostní události či 
případy narušení integrity nebo na případy 
ohrožení bezpečnosti a integrity a na 
zranitelnost vůči nim.

(h) opatření, jež má přijmout podnik 
poskytující připojení a/nebo služby s cílem 
respektovat důvěrnost osobních informací 
uživatele a kroky, které podnikne v reakci 
na bezpečnostní události či případy 
narušení integrity nebo na případy ohrožení 
bezpečnosti a integrity a na zranitelnost 
vůči nim.

Or. en

Odůvodnění

Je klíčově důležité zajistit nejvyšší stupeň ochrany pro osobní informace uživatelů. 
Dobrovolné kroky ke splnění tohoto cíle nepostačují.*
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 12
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní regulační orgány podporují 
poskytování informací s cílem umožnit 
koncovým uživatelům a spotřebitelům 
nezávisle posoudit náklady na alternativní 
způsoby využívání, například 
prostřednictvím interaktivních průvodců 
nebo podobných technik. Členské státy 
zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány 
tyto průvodce a techniky zpřístupnily, 
pokud nejsou dostupné na trhu. Třetí 
strany mají právo bezplatně využívat sazby 
zveřejněné podniky zajišťujícími sítě 
a/nebo poskytujícími služby 
elektronických komunikací za účelem 
prodeje nebo zpřístupnění těchto 
interaktivních průvodců či podobných 
technik.

3. Vnitrostátní regulační orgány podporují 
poskytování informací s cílem umožnit 
koncovým uživatelům a spotřebitelům 
nezávisle posoudit náklady na alternativní 
způsoby využívání, například 
prostřednictvím interaktivních průvodců 
nebo podobných technik. Členské státy 
zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány 
tyto průvodce a techniky zpřístupnily, 
pokud nejsou dostupné na trhu.

Or. en

Odůvodnění

V situaci, kdy nejsou na trhu k dispozici průvodce či techniky, které by umožňovaly provádět 
nezávislé hodnocení nákladů, protiřečí si, pokud budeme předpokládat zveřejnění těchto 
průvodců či technik vnitrostátními regulačními orgány (předpokládáme, že zdarma) a zároveň 
umožníme třetím stranám, aby tyto průvodce či techniky prodávaly.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgány jsou schopny 
v individuálních případech přístup k číslům 
či službám zablokovat, je-li to 
opodstatněno podvodem či zneužíváním.

Vnitrostátní regulační orgány jsou schopny 
v individuálních případech přístup k číslům 
či službám zablokovat, je-li to 
opodstatněno podvodem či zneužíváním. 
Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
blokování přístupu k některým číslům 
nebo službám podléhalo přezkoumání 
soudem.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí vnitrostátních regulačních úřadů, především pokud omezují přístup podniků 
k tržním pozicím, by měla vždy podléhat soudnímu přezkumu. 
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