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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Rozsah pôsobnosti návrhu Komisie 

Predložený návrh na legislatívnu reformu prispôsobuje regulačný rámec tým, že posilňuje 
určité práva spotrebiteľov a užívateľov (predovšetkým so zreteľom na zlepšenie prístupnosti 
a podporu široko prístupnej informačnej spoločnosti) a zabezpečuje, aby elektronické 
komunikácie boli vierohodné, bezpečné a spoľahlivé a aby poskytovali vysokú úroveň 
ochrany súkromia jednotlivcov a osobných údajov.

2. Stanovisko spravodajkyne

Elektronické komunikačné siete sú základom hospodárstva EÚ a rozsiahla existencia 
dostupných a bezpečných širokopásmových komunikačných sietí je kľúčovým predpokladom 
jeho potenciálu rastu a tvorby pracovných miest.

Článok 95 Zmluvy o ES je vhodným právnym základom a návrh smernice je v súlade so 
zásadami subsidiarity a proporcionality. Spravodajkyňa v podstate súhlasí s cieľom návrhu 
Komisie. Posilnenie niektorých práv spotrebiteľov a užívateľov a zabezpečenie toho, aby 
elektronické komunikácie boli bezpečné, vierohodné a aby poskytovali vysokú úroveň 
ochrany súkromia jednotlivcov a osobných údajov, sú veľmi dôležité ciele. Keďže trhy 
ponúkajú stále väčší výber, spravodajkyňa ďalej považuje za nevyhnutné zabezpečiť, aby boli 
spotrebitelia lepšie informovaní o podmienkach a tarifách ponúk služieb a mohli ľahšie 
zmeniť poskytovateľov služieb. Spravodajkyňa má rovnaký záujem ako Komisia, pokiaľ ide 
o potrebu zmeniť a doplniť platnú smernicu o univerzálnej službe a smernicu o súkromí a 
elektronických komunikáciách, aby sa dosiahlo:
– zlepšenie transparentnosti a zverejňovania informácií pre koncových užívateľov
– uľahčenie využívania elektronických komunikácií a prístupu k nim pre užívateľov so

zdravotným postihnutím
– ľahšia zmena dodávateľov zo strany spotrebiteľov, okrem iného posilnením ustanovení o 

prenosnosti čísla
– spresnenie povinností súvisiacich so službami tiesňových volaní
– zabezpečenie základnej prepojiteľnosti a kvality služieb 
– zavedenie povinnej notifikácie pri narušeniach bezpečnosti, ktorých dôsledkom je strata 

alebo ohrozenie osobných údajov užívateľov
– posilnenie vykonávacích ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti siete a informácií, ktoré sa 

majú prijímať na základe konzultácií s orgánom, ktorý sa zriadi
– posilnenie vykonávacích ustanovení a ustanovení o presadzovaní práva, aby sa na úrovni 

členských štátov zabezpečila existencia dostatočných opatrení na boj proti spamom
– modernizácia osobitných ustanovení smerníc s cieľom zosúladiť ich s vývojom technológií 

a trhu vrátane zrušenia niekoľkých zastaraných a nadbytočných ustanovení.

Spravodajkyňa by však chcela navrhnúť niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
zameraných na zlepšenie uvedeného návrhu, najmä s cieľom zabezpečiť ďalšie zváženie 
niektorých právnych a sociálnych otázok.
Konkrétne, keďže článok 7 smernice o univerzálnej službe v znení zmien a doplnení, ktoré 
navrhuje Komisia, zaväzuje členské štáty, aby prijali osobitné opatrenia v prospech 
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užívateľov so zdravotným postihnutím, spravodajkyňa by chcela podať pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh s rovnakým zámerom k článku 9 tej istej smernice, pričom by sa bral 
patričný ohľad na spotrebiteľov, ktorí majú nízke príjmy, zdravotné postihnutie alebo 
osobitné sociálne potreby.
Ďalej je nevyhnutné zabezpečiť najvyššiu možnú ochranu osobných údajov účastníkov. 
V záujme toho by nebolo postačujúce predpokladať, že príslušné podniky možno prijmú 
dobrovoľné opatrenia. Podáva sa preto pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 20 smernice 
o univerzálnej službe.
V situácii, keď na trhu nie sú k dispozícii interaktívni sprievodcovia ani techniky, ktoré by 
užívateľom umožnili urobiť nezávislé posúdenie nákladov, spravodajkyňa považuje za 
paradoxné predpokladať, že tieto publikácie vydajú vnútroštátne regulačné orgány (podľa 
všetkého bezplatne), a zároveň umožniť tretím stranám, aby takýchto sprievodcov a techniky 
predávali. Treba preto zmeniť a doplniť článok 21 smernice o univerzálnej službe 
a odôvodnenie 15 pozmeňujúceho a doplňujúceho aktu. 
Napokon treba zmeniť a doplniť aj článok 28 tejto smernice, aby rozhodnutia vnútroštátnych 
regulačných orgánov, najmä keď obmedzujú prístup podnikov na trhové pozície, mohli vždy 
podliehať súdnemu preskúmaniu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Hlavným prvkom pre spotrebiteľov na 
trhoch otvorených hospodárskej súťaži 
s viacerými poskytovateľmi ponúkajúcimi 
služby je dostupnosť transparentných, 
aktuálnych a porovnateľných sadzieb. 
Spotrebitelia elektronických 
komunikačných služieb by mali mať 
možnosť jednoducho porovnávať ceny 
rozličných služieb ponúkaných na trhu na 
základe informácií o tarifách 
zverejňovaných v ľahko dostupnej podobe. 
Aby mohli jednoducho porovnávať ceny, 
vnútroštátne regulačné orgány by mali mať 
právomoc požadovať od prevádzkovateľov 
väčšiu transparentnosť sadzieb 
a zabezpečiť, aby tretie strany mali právo 

(15)  Hlavným prvkom pre spotrebiteľov 
na trhoch otvorených hospodárskej súťaži 
s viacerými poskytovateľmi ponúkajúcimi 
služby je dostupnosť transparentných, 
aktuálnych a porovnateľných sadzieb. 
Spotrebitelia elektronických 
komunikačných služieb by mali mať 
možnosť jednoducho porovnávať ceny 
rozličných služieb ponúkaných na trhu na 
základe informácií o tarifách 
zverejňovaných v ľahko dostupnej podobe. 
Aby mohli jednoducho porovnávať ceny, 
vnútroštátne regulačné orgány by mali mať 
právomoc požadovať od prevádzkovateľov 
väčšiu transparentnosť sadzieb.
Vnútroštátne regulačné orgány by mali 



PA\715106SK.doc 5/8 PE402.737v02-00

SK

bezplatne využívať verejne dostupné tarify 
zverejňované podnikmi poskytujúcimi 
elektronické komunikačné služby.
Vnútroštátne regulačné orgány by mali 
takisto zabezpečiť dostupnosť cenových 
sprievodcov, ak ich neposkytuje trh. 
Prevádzkovatelia by nemali mať nárok na 
odmenu za také využívanie taríf, ktoré už 
boli zverejnené a sú teda verejne známe. 
Okrem toho, užívatelia by mali byť 
primerane informovaní o príslušnej cene 
alebo o druhu ponúkanej služby ešte 
predtým, ako túto službu kúpia, 
predovšetkým v prípade, keď sa čísla 
volania na účet volaného spoplatnia 
ďalšími poplatkami. Komisia by mala mať 
možnosť prijímať technické vykonávacie 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
koncoví užívatelia mohli využívať výhody 
jednotného prístupu k transparentnosti 
sadzieb v Spoločenstve.

takisto zabezpečiť dostupnosť cenových 
sprievodcov, ak ich neposkytuje trh. 
Prevádzkovatelia by nemali mať nárok na 
odmenu za také využívanie taríf, ktoré už 
boli zverejnené a sú teda verejne známe. 
Okrem toho, užívatelia by mali byť 
primerane informovaní o príslušnej cene 
alebo o druhu ponúkanej služby ešte 
predtým, ako túto službu kúpia, 
predovšetkým v prípade, keď sa čísla 
volania na účet volaného spoplatnia 
ďalšími poplatkami. Komisia by mala mať 
možnosť prijímať technické vykonávacie 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
koncoví užívatelia mohli využívať výhody 
jednotného prístupu k transparentnosti 
sadzieb v Spoločenstve.

Or. en

Odôvodnenie

V situácii, keď na trhu nie sú dostupní sprievodcovia alebo techniky, ktoré umožnia 
užívateľom urobiť nezávislé posúdenie nákladov, je dôležité zdôrazniť skôr úlohu 
vnútroštátnych regulačných orgánov než tretích strán, ktorých cieľom je zisk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica č. 2002/22/ES
Článok 9 – odseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu s prihliadnutím na 
vnútroštátne podmienky požadovať od 
určených podnikov, aby spotrebiteľom 
poskytovali možnosť voľby taríf alebo 
súbory taríf odlišné od tých, ktoré sa 
poskytujú za bežných obchodných 
podmienok, najmä preto, aby sa osobám s 

2. Členské štáty s prihliadnutím na 
vnútroštátne podmienky požadujú od 
určených podnikov, aby spotrebiteľom 
poskytovali možnosť voľby taríf alebo 
súbory taríf odlišné od tých, ktoré sa 
poskytujú za bežných obchodných 
podmienok, najmä preto, aby sa osobám s 
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nízkym príjmom alebo osobitnými 
sociálnymi potrebami nebránilo v prístupe 
alebo vo využívaní prístupu do siete podľa 
článku 4 ods. 1 alebo služieb označených v 
článku 4 ods. 3 a v článkoch 5, 6 a 7 za 
spadajúce pod povinnosť univerzálnej 
služby, ktoré poskytujú určené podniky.

nízkym príjmom alebo osobitnými 
sociálnymi potrebami nebránilo v prístupe 
alebo vo využívaní prístupu do siete podľa 
článku 4 ods. 1 alebo služieb označených v 
článku 4 ods. 3 a v článkoch 5, 6 a 7 za 
spadajúce pod povinnosť univerzálnej 
služby, ktoré poskytujú určené podniky.

3. Popri ustanoveniach, aby určené 
podniky ponúkali osobitné možnosti voľby 
taríf alebo dodržiavali horný cenový 
rozsah, alebo geografické spriemerovanie
alebo iné podobné systémy, môžu členské 
štáty zabezpečiť poskytovanie podpory 
spotrebiteľom, ktorí boli identifikovaní ako 
osoby s nízkym príjmom, zdravotným 
postihnutím alebo osobitnými sociálnymi 
potrebami.

3. Popri ustanoveniach, aby určené 
podniky ponúkali osobitné možnosti voľby 
taríf alebo dodržiavali horný cenový 
rozsah, alebo geografické spriemerovanie 
alebo iné podobné systémy, členské štáty 
zabezpečia poskytovanie podpory 
spotrebiteľom, ktorí boli identifikovaní ako 
osoby s nízkym príjmom, zdravotným 
postihnutím alebo osobitnými sociálnymi 
potrebami.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 7 smernice o univerzálnej službe v znení zmien a doplnení podľa návrhu Komisie 
zaväzuje členské štáty, aby prijali osobitné opatrenia pre užívateľov so zdravotným 
postihnutím. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť rovnaký 
výsledok, aký prináša uvedené ustanovenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica č.2002/22/ES
Článok 20 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) opatrenie, ktoré by mohol prijať podnik 
poskytujúci pripojenie a/alebo služby v 
reakcii na prípady narušenia bezpečnosti 
alebo integrity alebo na ohrozenia 
a poruchovosť.

h) opatrenie, ktoré má prijať podnik 
poskytujúci pripojenie a/alebo služby 
s cieľom rešpektovať dôvernosť osobných 
údajov účastníkov, a opatrenie, ktoré by 
mohol prijať v reakcii na prípady 
narušenia bezpečnosti alebo integrity alebo 
na ohrozenia a poruchovosť.

Or. en
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Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť najvyššiu možnú ochranu osobných údajov účastníkov. Dobrovoľné 
opatrenia by na tento účel neboli postačujúce. *

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica č. 2002/22/ES
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vnútroštátne regulačné orgány 
podporujú poskytovanie informácií s 
cieľom umožniť koncovým užívateľom a 
spotrebiteľom nezávisle vyhodnotiť 
náklady na alternatívne spôsoby 
využívania, napríklad pomocou 
interaktívnych sprievodcov alebo 
podobných techník. Členské štáty 
zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné 
orgány sprístupnili takýchto sprievodcov 
a takéto techniky, pokiaľ nie sú dostupné 
na trhu. Tretie strany majú právo využívať 
bezplatné tarify zverejnené podnikmi 
poskytujúcimi elektronické komunikačné 
siete a/alebo služby, a to na účely predaja 
alebo sprístupnenia takýchto 
interaktívnych sprievodcov alebo 
podobných techník.

3. Vnútroštátne regulačné orgány 
podporujú poskytovanie informácií s 
cieľom umožniť koncovým užívateľom a 
spotrebiteľom nezávisle vyhodnotiť 
náklady na alternatívne spôsoby 
využívania, napríklad pomocou 
interaktívnych sprievodcov alebo 
podobných techník. Členské štáty 
zabezpečia, aby vnútroštátne regulačné 
orgány sprístupnili takýchto sprievodcov 
a takéto techniky, pokiaľ nie sú dostupné 
na trhu.

Or. en

Odôvodnenie

V situácii, keď na trhu nie sú k dispozícii interaktívni sprievodcovia a techniky, ktoré by 
užívateľom umožnili urobiť nezávislé posúdenie nákladov, je paradoxné predpokladať, že 
publikáciu vydajú vnútroštátne regulačné orgány (podľa všetkého bezplatne), a zároveň 
umožniť tretím stranám, aby takýchto sprievodcov a techniky predávali. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 16
Smernica č. 2002/22/ES
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vnútroštátne regulačné orgány musia mať 
možnosť zablokovať v jednotlivých 
prípadoch prístup k číslam alebo službám, 
ak je to opodstatnené z dôvodu podvodu 
alebo zneužitia.

Vnútroštátne regulačné orgány musia mať 
možnosť zablokovať v jednotlivých 
prípadoch prístup k číslam alebo službám, 
ak je to opodstatnené z dôvodu podvodu 
alebo zneužitia. Členské štáty zabezpečia, 
aby rozhodnutie o zablokovaní prístupu
k niektorým číslam alebo službám 
podliehalo súdnemu preskúmaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutia vnútroštátnych regulačných orgánov, najmä keď obmedzujú prístup podnikov na 
trhové pozície, by mali vždy podliehať súdnemu preskúmaniu. 
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