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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V septembri 2013 predložila Európska komisia návrh nariadenia o jednotnom trhu s 
elektronickými komunikáciami na dosiahnutie prepojeného kontinentu.

Výbor IMCO prispeje k práci Parlamentu na tomto návrhu prostredníctvom legislatívneho 
stanoviska s výlučnými právomocami v otázkach týkajúcich sa práv používateľov a ochrany 
spotrebiteľov, a spoločných právomocí s výborom ITRE týkajúcich sa „otvoreného prístupu 
na internet“. Zohľadníme aj spotrebiteľské aspekty navrhovaných revízií nariadenia o 
roamingu, aj keď náš príspevok bude mať formu pozmeňujúcich návrhov k tomuto návrhu po 
zverejnení správy výborom ITRE. V krátkom čase, ktorý mal spravodajca k dispozícii, 
nemohol podrobne preskúmať všetky ostatné aspekty navrhovaného nariadenia, pričom sa 
zameral výlučne na tie oblasti, v ktorých výbor IMCO zohráva priamu úlohu. Členovia 
výboru môžu, samozrejme, predkladať k jeho správe pozmeňujúce návrhy týkajúce sa 
všetkých ostatných aspektov. V tejto fáze takisto ponechal stranou pozmeňujúce návrhy k 
odôvodneniam a v priebehu našej spolupráce s výborom ITRE navrhne pozmenené 
odôvodnenia.

Spravodajca pri príprave návrhu tejto správy zohľadnil širšie záujmy zúčastnených strán, 
pričom osobitný dôraz kládol na názory organizácií spotrebiteľov a telekomunikačných 
regulačných orgánov. Súhlasí s obavami mnohých subjektov, že zatiaľ čo ciele a ambície 
návrhu sú chvályhodné, navrhovaný nástroj je príliš fragmentovaný a chýba mu strategické 
smerovanie potrebné na dosiahnutie cieľa jednotného trhu EÚ s elektronickými 
komunikáciami. Jeho stanovisko vychádza z rozsiahlych skúseností výboru IMCO v oblasti 
posilnenia práv spotrebiteľov, a to nielen v odvetví elektronických komunikácií, čím 
významne vylepšil návrh Komisie. Je presvedčený, že tento prístup si bude vyžadovať širokú 
podporu.

Zabezpečenie otvoreného internetu

Dôležitým prvkom návrhu Komisie sú opatrenia na zabezpečenie „neutrality siete“, aj keď 
tento pojem nie je nikde v právnom texte definovaný. Výbor IMCO má v tejto oblasti bohaté 
skúsenosti a pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhlo v revízii smernice o univerzálnej službe a 
právach užívateľov z roku 2009 zostávajú pre regulačné orgány EÚ kľúčovými ustanoveniami 
v oblasti ochrany spotrebiteľov pred diskriminačným správaním a nespravodlivým 
blokovaním súťaže.

Nové návrhy sú vylepšením týchto ustanovení a regulačným orgánom poskytujú jasnejší 
rámec pre intervenciu. Kým spravodajca by ich bol rád zahrnul do existujúcej smernice ako 
revízie, spravodajca výboru ITRE predložil silný argument na ich uplatňovanie ako nariadenie 
v záujme konzistentného uplatňovania v rámci EÚ. Spravodajca akceptoval túto stratégiu a 
predložil množstvo návrhov a objasnenie a vylepšenie tohto textu, na ktorom budú 
spolupracovať oba výbory.

Právny nástroj pre práva používateľov

Návrh Komisie nahrádza mnohé hlavné ustanovenia smernice o univerzálnej službe a právach 
užívateľov 2002/22/ES (ďalej len „zmenené smernicou 2009/136“), a to prostredníctvom 
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vyňatia niekoľkých ustanovení a ich úplnej harmonizácie vo forme nariadenia. Zároveň 
centralizuje rozhodnutia o podrobných vykonávacích pravidlách na úrovni Komisie, čím 
odstráni priamu formu zodpovednosti národných regulačných orgánov. Odôvodnenie Komisie 
v súvislosti s týmto návrhom je založené na odlišnom vykonávaní pravidiel vo všetkých 
členských štátoch. Jeho cieľom nie je založiť tento prístup na výhodách jednotného trhu s 
elektronickými komunikáciami. Spravodajca sa domnieva, že ide o úplne nevhodný prístup.

Extrahovanie ľubovoľných prvkov existujúceho regulačného rámca bude mätúce a zavedenie 
maximálnej harmonizácie v týchto oblastiach bude predstavovať zásah do ochrany 
spotrebiteľa. Výbor IMCO zrušil počas revízie smernice o právach spotrebiteľov z roku 2011 
žiadosť Komisie o maximálnu harmonizáciu a v rýchlo meniacom sa svete elektronických 
komunikácií je presvedčivejším argumentom ten, že maximálna harmonizácia by bola 
nevýhodná.

Komisia sa navyše nezaoberá skutočným zdrojom fragmentácie trhu, ktorým je odlišné 
vykonávanie nariadení pri presadzovaní platných záväzkov. Stanovenie výberu nových 
centralizovaných regulačných požiadaviek v krajinách, kde regulačný orgán dosahuje slabé 
výsledky pri posilňovaní práv spotrebiteľov je sotva receptom na dlhodobý úspech! Obsah 
návrhu Komisie je takisto príliš normatívny. Spravodajca sa domnieva, že špecializované 
národné regulačné orgány sú s pomocou podpory úradu BEREC vhodnejšie na presadzovanie 
týchto pravidiel. V tomto rýchlo sa meniacom sektore si budú väčšmi vedomí protisúťažného 
správania, čo je nevyhnutne potrebné napraviť.

Spravodajca v rámci kritiky právneho rámca uznáva, že návrh Komisie obsahuje významné 
zlepšenia pre práva užívateľov. Z tohto dôvodu ich preformuloval do navrhovaných 
pozmeňujúcich návrhov k existujúcej smernici, ktorú by všetky členské štáty mohli ľahko a 
jednoducho transponovať. 

Spravodajca konkrétne navrhol, aby vykonávacie pravidlá vypracoval úrad BEREC, ktorý je 
na sformulovanie podrobných noriem vhodnejší ako Komisia. Nedomnieva sa, že 
vykonávacie akty predstavujú vhodnú formu na rozvoj týchto opatrení.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) „služba prístupu k internetu“ je (14) „služba prístupu k internetu“ je 
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verejne dostupná elektronická 
komunikačná služba, ktorá poskytuje 
pripojenie na internet, a teda prepojiteľnosť 
prakticky medzi všetkými koncovými 
bodmi pripojenými na internet bez ohľadu 
na použitú sieťovú technológiu,

verejne dostupná elektronická 
komunikačná služba, ktorá poskytuje 
pripojenie na internet, a teda prepojiteľnosť 
prakticky medzi všetkými koncovými 
bodmi pripojenými na internet; umožňuje 
koncovým používateľom spustiť 
akúkoľvek aplikáciu pomocou 
internetovej funkcie elektronickej 
komunikácie bez akýchkoľvek obmedzení 
týkajúcich sa vymieňaného obsahu, 
pokiaľ nejde o účely primeraných 
opatrení v oblasti riadenia prevádzky 
alebo výkon súdneho nariadenia, bez 
ohľadu na použitú sieťovú technológiu;

Or. en

Odôvodnenie

Definícia služby prístupu na internet bola značne upravená. Odráža prácu úradu BEREC v 
oblasti neutrality siete, najmä usmernenia týkajúce sa kvality služby v rozsahu neutrality siete 
(november 2012). Okrem toho bola zosúladená s úpravami stanovenými v článku 23 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba alebo 
akákoľvek iná služba, ktorá zabezpečuje 
schopnosť prístupu k špecifickému
obsahu, aplikáciám či službám alebo ich 
kombinácii, a ktorej technické vlastnosti sú 
medzi koncovými bodmi kontrolované, 
alebo ktorá poskytuje možnosť odosielať 
údaje určitému počtu účastníkov alebo 
koncových bodov alebo ich od nich 
prijímať, a s ktorou sa neobchoduje ani 
sa vo veľkej miere nepoužíva ako náhrada 
za službu prístupu k internetu;

(15) „špecializovaná služba“ je 
elektronická komunikačná služba, ktorá sa 
poskytuje a prevádzkuje v rámci 
uzatvorenej elektronickej komunikačnej 
siete prostredníctvom internetového 
protokolu vychádzajúceho z prísnej 
kontroly a optimalizácie prístupu 
špecifického obsahu, aplikáciám či 
službám alebo ich kombinácii, a ktorej 
technické vlastnosti sú optimalizované pre 
konkrétne aplikácie založené na 
rozsiahlom používaní riadenia prevádzky 
s cieľom zabezpečiť primerané vlastnosti 
služby, a ktorá sa nepoužíva ako náhrada 
za službu prístupu k internetu;

Or. en
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Odôvodnenie

Táto definícia odráža prácu úradu BEREC v oblasti neutrality siete, najmä usmernenia 
týkajúce sa kvality služby v rozsahu neutrality siete (november 2012). Podľa spravodajcu sa v 
zmenenej definícii smernice zreteľnejšie rozlišuje medzi špecializovanou službou a službou 
prístupu na internet.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Kapitola IV – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Harmonizované práva koncových 
používateľov

Práva používateľov na prístup k 
otvorenému internetu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21 vypúšťa sa
Odstránenie obmedzení a diskriminácie

1. Verejné orgány neobmedzujú slobodu 
koncových používateľov využívať verejné 
elektronické komunikačné siete alebo 
verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby poskytované 
podnikom, ktorý má sídlo v inom 
členskom štáte. 
2. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú 
žiadne diskriminačné požiadavky alebo 
podmienky prístupu alebo využívania na 
koncových používateľov na základe ich 
štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska, 
pokiaľ takéto rozdiely nie sú objektívne 
odôvodnené.
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3. Pokiaľ to nie je objektívne odôvodnené, 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti neuplatňujú tarify 
pre komunikácie v Únii končiace v inom 
členskom štáte, ktoré sú: 
a) v prípade pevných komunikácií vyššie 
ako tarify pre domáce diaľkové 
komunikácie,
b) v prípade mobilných komunikácií 
vyššie ako eurotarify pre regulované 
hlasové a SMS roamingové komunikácie 
stanovené v nariadení (ES) č. 531/2012. 

Or. en

Odôvodnenie

Zabezpečujú to ustanovenia stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie, ktoré sa týkajú 
nediskriminácie na základe pobytu a štátnej príslušnosti, slobody poskytovania služieb a 
slobody usadiť sa. Navyše sa zdá, že neexistuje dostatok dôkazov o tom, že trh pre pevnú 
komunikáciu si vyžaduje regulačný zásad, a z tohto dôvodu spravodajca navrhuje vypustenie 
tohto odseku. A nakoniec, pokiaľ ide o mobilnú komunikáciu, tento aspekt by sa mal riešiť 
prostredníctvom celkového prístupu k roamingu v súlade s definíciou v nariadení o roamingu 
III.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22 vypúšťa sa
Riešenie cezhraničných sporov

1. Postupy mimosúdneho riešenia sporov 
stanovené v súlade s článkom 34 ods. 1 
smernice 2002/22/ES sa takisto uplatňujú 
na spory týkajúce sa zmlúv medzi 
spotrebiteľmi, a inými koncovými 
používateľmi, pokiaľ sú takéto postupy 
mimosúdneho riešenia sporov dostupné aj 
pre nich, a poskytovateľmi elektronických 
komunikácií verejnosti, ktorí majú sídlo v 
inom členskom štáte. V prípade sporov, 
ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti 
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smernice 2013/11/EÚ33, sa uplatňujú 
ustanovenia danej smernice.
___________________
33 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 
o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) 
č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Ú. v. 
EÚ L 165 z 18. júna 2013, s. 63.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene a 
doplneniu smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac 
informácií sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Koncoví používatelia majú slobodný 
prístup k informáciám a obsahu a môžu 
slobodne šíriť informácie a obsah, 
prevádzkovať aplikácie a využívať služby 
podľa vlastného výberu prostredníctvom 
služby prístupu na internet.

1. Koncoví používatelia majú slobodný 
prístup k informáciám a obsahu a môžu 
slobodne šíriť informácie a obsah, 
prevádzkovať aplikácie a využívať služby 
a zariadenia podľa vlastného výberu bez 
ohľadu na ich pôvod alebo miesto určenia 
prostredníctvom služby prístupu na 
internet.

Koncoví používatelia slobodne uzatvárajú 
zmluvy o objeme a rýchlosti dát s 
poskytovateľmi služieb prístupu na 
internet a v súlade s akýmikoľvek 
takýmito dohodami týkajúcimi sa objemu 
dát slobodne využívajú akékoľvek ponuky 
poskytovateľov internetového obsahu a 
internetových aplikácií a služieb.

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje objasniť rozsah pôsobnosti ustanovení pridaním slov „a zariadenia“ a 
„pôvod a/alebo miesto určenia obsahu“. Spravodajca okrem toho navrhuje vypustiť druhú 
vetu, keďže koncoví používatelia budú môcť uzatvoriť takéto dohody a využiť takéto ponuky aj 
bez tohto ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Koncoví používatelia takisto slobodne 
uzatvárajú zmluvy s poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti
alebo poskytovateľmi obsahu, aplikácií a 
služieb týkajúce sa poskytovania 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby.

2. Národné regulačné orgány zabezpečia, 
že koncoví používatelia budú môcť 
bezplatne využívať špecializované služby 
poskytované poskytovateľmi 
elektronických komunikácií alebo 
poskytovateľmi obsahu, aplikácií a služieb. 

S cieľom umožniť poskytovanie 
špecializovaných služieb koncovým 
používateľom, poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb a poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
slobodne medzi sebou uzatvárajú dohody s 
cieľom prenášať súvisiace objemy dát 
alebo zabezpečovať prevádzku ako 
špecializované služby s vymedzenou 
kvalitou služby alebo určenou kapacitou. 
Poskytovanie takýchto špecializovaných 
služieb nesmie opakovane alebo sústavne 
zhoršovať celkovú kvalitu služieb prístupu 
na internet.

Poskytovatelia služieb elektronických 
komunikácií alebo poskytovatelia obsahu, 
aplikácií a služieb môžu okrem služieb 
prístupu na internet ponúkať 
špecializované služby za predpokladu, že 
takéto ponuky nebudú v rozpore so 
službami prístupu na internet alebo ich 
vykonávaním, dostupnosťou či kvalitou.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca chce zabezpečiť, aby medzi odsekom 1 a odsekom 2 neexistoval žiaden rozpor. 
Preto predkladá značne zjednodušený text, zameraný na prácu, ktorú v tejto oblasti vykonali 
úrad BEREC, Rada Európy a ďalší nezávislí odborníci.

Pozmeňujúci návrh 8
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vykonávanie slobôd stanovených v 
odsekoch 1 a 2 sa uľahčuje poskytovaním
úplných informácií v súlade s článkom 25 
ods. 1, článkom 26 ods. 2 a článkom 27 
ods. 1 a 2.

4. Koncovým používateľom budú 
poskytnuté úplné informácie v súlade s 
článkom 20 ods. 2, článkom 21 ods. 3 a 
článkom 21a smernice 2002/22/ES, 
vrátane informácií o primeraných 
uplatňovaných opatreniach týkajúcich sa 
riadenia prevádzky, ktoré môžu ovplyvniť 
prístup k informáciám a ich šírenie, obsah 
uplatňovanie a služby špecifikované v 
odsekoch 1 a 2.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na vplyv primeraných opatrení riadenia prevádzky týkajúcich sa ochrany súkromia
a osobných údajov bol pridaný odkaz na článok 23 ods. 5 s cieľom vykonávať rozsah 
pôsobnosti informačných povinností.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia služieb prístupu na 
internet nesmú v rámci limitov 
akýchkoľvek zmluvne dohodnutých 
objemov dát alebo rýchlostí služieb 
prístupu na internet obmedzovať slobody 
stanovené v odseku 1 blokovaním, 
spomaľovaním, znehodnocovaním alebo 
diskrimináciou, pokiaľ ide o špecifický 
obsah, aplikácie alebo služby alebo ich 
špecifické triedy, s výnimkou prípadov, 
keď je potrebné uplatniť primerané 
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky. 
Primerané opatrenia týkajúce sa riadenia 
prevádzky musia byť transparentné, 
nediskriminačné, primerané 
a nevyhnutné na:

5. Poskytovatelia služieb prístupu na 
internet nesmú obmedzovať slobody 
stanovené v odseku 1 diskrimináciou, 
obmedzovaním alebo iným zasahovaním 
do prenosu pohybu na internete, s 
výnimkou prípadov, keď je potrebné 
uplatniť primerané opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky alebo vykonávania 
súdneho príkazu.



PA\1008919SK.doc 11/52 PE522.939v01-00

SK

a) vykonávanie právneho ustanovenia 
alebo súdneho príkazu alebo 
predchádzanie alebo zabránenie vážnym 
zločinom,

Takéto opatrenia sa stanovia 
prostredníctvom transparentných 
postupov, ktoré budú v platnosti len 
dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné, a 
poskytujú primerané záruky, a to najmä s 
cieľom zabezpečiť, aby boli akékoľvek 
obmedzenia vymedzené na nevyhnutný 
účel, nediskriminačné a primerané. Tieto 
záruky podliehajú pravidelnej revízii a 
zahŕňajú možnosť súdnej nápravy.

b) zachovanie integrity a bezpečnosti siete, 
služieb poskytovaných prostredníctvom 
tejto siete a koncových zariadení 
koncových používateľov,
c) predchádzanie prenášaniu 
nevyžiadaných komunikácií koncovým 
používateľom, ktorí dali predchádzajúci 
súhlas na takéto obmedzujúce opatrenia, 
d) minimalizáciu účinkov dočasnej alebo 
výnimočnej preťaženosti siete pod 
podmienkou, že s ekvivalentnými druhmi 
prevádzky sa zaobchádza rovnakým 
spôsobom.
Primerané riadenie prevádzky je spojené 
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú 
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov 
stanovených v tomto odseku.

Primerané riadenie prevádzky je spojené 
iba so spracúvaním údajov, ktoré sú 
nevyhnutné a primerané na plnenie účelov 
stanovených v tomto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca chce zabezpečiť, aby slobody uvedené v odseku 1 mohli byť obmedzené len na 
základe primeraných opatrení týkajúcich sa riadenia prevádzky alebo súdneho nariadenia. 
Spravodajca pripomína smernicu 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a 
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, a navrhuje zahrnúť príslušné 
záruky, okrem iného súdnu nápravu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Národné regulačné orgány zabezpečujú 
a úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody 
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, súlad s 
článkom 23 ods. 5 a neustálu dostupnosť 
nediskriminačných služieb prístupu na 
internet na úrovniach kvality, ktoré 
zodpovedajú pokrokom v technológii a nie 
sú zhoršené pod vplyvom poskytovania 
špecializovaných služieb. V spolupráci s 
inými príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi zároveň monitorujú vplyv 
špecializovaných služieb na kultúrnu 
rozmanitosť a inovácie. Národné 
regulačné orgány podávajú každoročne 
správu Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach.

1. Národné regulačné orgány zabezpečujú 
a úzko sledujú možnosť koncových 
používateľov účinne využívať slobody 
stanovené v článku 23 ods. 1 a 2, a 
uplatňovať primerané opatrenia týkajúce 
sa riadenia prevádzky v súlade s článkom 
23 ods. 5, pričom čo najväčšej možnej 
miere zohľadnia usmernenia úradu 
BEREC špecifikované v odseku 2 tohto 
článku a v odseku 3a článku 21 ods. 3a 
smernice 2002/22/ES. Primerané 
opatrenia týkajúce sa riadenia prevádzky 
podliehajú pravidelnej revízii s cieľom 
odrážať pokrok v technológii. Národné 
regulačné orgány podávajú každoročne 
správu Komisii a orgánu BEREC o svojom 
sledovaní a zisteniach.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska spravodajcu by mal výbor BEREC na zabezpečenie konzistentnosti prístupu 
a účinného uplatňovania slobôd špecifikovaných v článku 23 stanoviť všeobecné usmernenia 
týkajúce sa uplatňovania primeraného riadenia prevádzky, ako aj merania kvality služieb.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Národné regulačné orgány poskytnú 
Komisii v dostatočnom predstihu pred 
uložením akýchkoľvek takýchto 
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah, 
predpokladané požiadavky a navrhovaný 
spôsob zásahu. Rovnako poskytnú tieto 
informácie aj orgánu BEREC. Komisia 
môže po preskúmaní týchto informácií 
vyjadriť pripomienky alebo odporúčania, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby plánované 
požiadavky nemali nepriaznivý vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu. Navrhované 
požiadavky sa neprijmú počas obdobia 
dvoch mesiacov od doručenia úplných 

Národné regulačné orgány poskytnú 
Komisii v dostatočnom predstihu pred 
uložením akýchkoľvek takýchto 
požiadaviek zhrnutie dôvodov na zásah, 
predpokladané požiadavky a navrhovaný 
spôsob zásahu. Rovnako poskytnú tieto 
informácie aj orgánu BEREC. Komisia 
môže po preskúmaní týchto informácií 
vyjadriť pripomienky alebo odporúčania, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby plánované 
požiadavky nemali nepriaznivý vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu. Národné 
regulačné orgány v čo najväčšej miere 
zohľadňujú pripomienky alebo 
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informácií Komisii, pokiaľ sa Komisia a 
národný regulačný orgán nedohodnú 
inak, alebo Komisia neinformuje národný 
regulačný orgán o skrátenom období 
preskúmania alebo Komisia nevznesie 
pripomienky a nevydá odporúčania.
Národné regulačné orgány v čo najväčšej 
miere zohľadňujú pripomienky alebo 
odporúčania Komisie a o prijatých 
požiadavkách informujú Komisiu a orgán 
BEREC.

odporúčania Komisie a o prijatých 
požiadavkách informujú Komisiu a orgán 
BEREC.

Úrad BEREC do (KONEČNÝ DÁTUM 
NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI) po 
porade so zainteresovanými stranami a v 
úzkej spolupráci s Komisiou stanoví 
všeobecné usmernenia pre uplatňovanie 
primeraných opatrení týkajúcich sa 
riadenia prevádzky. Úrad BEREC 
vypracuje takéto usmernenia na základe 
článku 23 a tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska spravodajcu by mal výbor BEREC na zabezpečenie konzistentnosti prístupu 
a účinného uplatňovania slobôd špecifikovaných v článku 23 stanoviť všeobecné usmernenia 
týkajúce sa uplatňovania primeraného riadenia prevádzky, ako aj merania kvality služieb.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
v ktorých sa vymedzujú jednotné 
podmienky na vykonávanie povinností 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
podľa tohto článku. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 
2.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajca nesúhlasí s tým, aby sa tieto podmienky riešili prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Namiesto toho navrhuje poveriť touto úlohou úrad BEREC, pozri pozmeňujúci návrh k 
článku 24 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 25 vypúšťa sa
Transparentnosť a uverejňovanie 

informácií
1. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti s výnimkou ponúk, 
ktoré boli dojednané individuálne, 
uverejňujú transparentné, porovnateľné, 
adekvátne a aktuálne informácie týkajúce 
sa:
a) ich názvu, adresy a kontaktných 
údajov,
b) v prípade každého tarifného plánu 
ponúkanej služby a príslušných 
parametrov kvality služby, uplatniteľných 
cien (pre spotrebiteľov vrátane daní) a 
akýchkoľvek uplatniteľných poplatkov 
(súvisiacich s prístupom, využívaním, 
údržbou a akékoľvek iné dodatočné 
poplatky), ako aj nákladov v súvislosti s 
koncovým zariadením,
c) uplatniteľných taríf týkajúcich sa 
akéhokoľvek čísla alebo služby, na ktoré 
sa vzťahujú osobitné cenové podmienky, 
d) kvality ich služieb v súlade 
s vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 
2,
e) služieb prístupu na internet, ak ich 
ponúkajú, pričom uvedú tieto informácie: 
i) skutočne dostupná rýchlosť na 
sťahovanie a nahrávanie dát v členskom 
štáte bydliska koncového používateľa, aj v 
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čase najväčšej špičky,
ii) stupeň uplatniteľných obmedzení 
objemu dát, ak sa uplatňuje, ceny za 
zvýšenie objemu dostupných dát na 
základe ad hoc alebo trvalom základe, 
rýchlosť dát dostupná po vyčerpaní limitu 
spotreby uplatniteľného objemu dát, ak sa 
takýto limit uplatňuje, a jej cena a 
prostriedky, pomocou ktorých môže 
koncový používateľ kedykoľvek sledovať 
aktuálnu úroveň svojej spotreby,
iii) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako 
môžu akékoľvek obmedzenie objemu dát, 
skutočne dostupná rýchlosť a iné 
parametre kvality a súbežné využívanie 
špecializovaných služieb so zvýšenou 
kvalitou služby, v praxi ovplyvniť 
využívanie obsahu, aplikácií a služieb,
iv) informácie o akýchkoľvek postupoch 
poskytovateľa, zameraných na meranie a 
riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať 
preťaženiu siete a o tom, ako by tieto 
postupy mohli vplývať na kvalitu služby a 
ochranu osobných údajov,
f) opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť 
rovnocennosť v prístupe pre koncových 
používateľov so zdravotným postihnutím 
vrátane pravidelne aktualizovaných 
podrobných informácií o produktoch a 
službách určených pre nich,
g) ich štandardných zmluvných 
podmienok, ako aj akéhokoľvek 
minimálneho zmluvného obdobia, 
podmienok predčasného ukončenia 
zmluvy a s tým súvisiacich poplatkov, 
postupov zmeny poskytovateľa a 
prenesenia čísel a iných identifikátorov a 
s tým súvisiacich priamych poplatkov, ako 
aj kompenzačných opatrení v prípade 
oneskorenia alebo zneužívania počas 
procesu zmeny poskytovateľa.
h) prístupu k núdzovým službám a 
informáciám o lokalizácii volajúceho v 
prípade všetkých ponúkaných služieb a 
akýchkoľvek obmedzení pri poskytovaní 
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núdzových služieb podľa článku 26 
smernice 2002/22/ES, a akýchkoľvek 
súvisiacich zmien,
i) práv v súvislosti s univerzálnou službou 
vrátane, ak je to vhodné, zariadení a 
služieb uvedených v prílohe I k smernici 
2002/22/ES.
Informácie sa uverejňujú jasnou, 
zrozumiteľnou a ľahko dostupnou 
formou v úradnom jazyku/úradných 
jazykoch členského štátu, v ktorom sa 
služba ponúka, a pravidelne sa 
aktualizujú. Informácie sa na požiadanie 
poskytnú národnému regulačnému 
orgánu pred ich uverejnením. Akékoľvek 
rozdiely v podmienkach vzťahujúcich sa 
na spotrebiteľov a iných koncových 
používateľov sa jasne uvedú. 
2. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
v ktorých špecifikuje metódy merania 
rýchlosti služieb prístupu na internet, 
parametre kvality služby a metódy ich 
merania, a obsah, formu a spôsob 
uverejnenia informácií vrátane 
prípadných mechanizmov osvedčovania 
kvality. Komisia môže zohľadniť 
parametre, vymedzenia pojmov a metódy 
merania stanovené v prílohe III k 
smernici 2002/22/ES. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 33 ods. 
2. 
3. Koncoví používatelia majú prístup k 
nástrojom nezávislého posúdenia, ktoré 
im umožnia porovnať výkon prístupu k 
sieti elektronických komunikácií a 
elektronických komunikačných služieb a 
náklady na alternatívne používateľské 
vzory. Na tento účel zavedú členské štáty 
dobrovoľný systém certifikácie 
interaktívnych webových stránok, 
príručiek alebo podobných nástrojov. 
Certifikáty sa udelia na základe 
objektívnych, transparentných a 
primeraných požiadaviek, najmä 
nezávislosti od akéhokoľvek 
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poskytovateľa elektronických 
komunikácií verejnosti, používania 
jednoduchého jazyka, poskytnutia 
úplných a aktuálnych informácií a 
zavedenia postupu účinného riešenia 
sťažností. Pokiaľ na trhu nie sú bezplatne 
alebo za prijateľnú cenu dostupné 
certifikované porovnávacie nástroje, 
národné regulačné orgány alebo iné 
príslušné vnútroštátne orgány samostatne 
alebo prostredníctvom tretích strán 
zabezpečia dostupnosť takýchto nástrojov 
v súlade s požiadavkami na certifikáciu. 
Informácie zverejnené poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti sú 
bezplatne dostupné na účely sprístupnenia 
spomínaných porovnávacích nástrojov.
4. Na žiadosť príslušných verejných 
orgánov poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti šíria informácie 
verejného záujmu pre koncových 
používateľov bezplatne, keď je to vhodné, 
rovnakými prostriedkami, ktoré bežne 
používajú pri komunikácii s koncovými 
používateľmi. V takom prípade príslušné 
verejné orgány poskytujú poskytovateľom 
elektronických komunikácií verejnosti 
informácie v štandardizovanom formáte, 
pričom sa informácie môžu okrem iného 
týkať týchto tém:
a) najčastejšie využitie elektronických 
komunikačných služieb na nezákonné 
činnosti alebo na šírenie škodlivého 
obsahu, a to najmä ak sa môže dotýkať 
dodržiavania práv a slobôd iných osôb 
vrátane porušovania autorských a 
súvisiacich práv a právne následky 
takéhoto konania a
b) prostriedky ochrany proti rizikám z 
hľadiska osobnej bezpečnosti a 
nezákonného prístupu k osobným údajom 
pri používaní elektronických 
komunikačných služieb.

Or. en



PE522.939v01-00 18/52 PA\1008919SK.doc

SK

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene a 
doplneniu smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac 
informácií sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 26 vypúšťa sa
Informačné požiadavky týkajúce sa zmlúv
1. Pred tým, ako sa zmluva o poskytovaní 
pripojenia na verejnú sieť elektronických 
komunikácií alebo o poskytovaní verejne 
dostupných elektronických 
komunikačných služieb stane záväznou, 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti poskytnú 
zákazníkom a iným koncovým 
používateľom, okrem prípadov, keď sa 
výslovne dohodli na inej možnosti, 
minimálne tieto informácie:
a) totožnosť, adresu a kontaktné 
informácie poskytovateľa a ak sa líši, 
adresu a kontaktné údaje v prípade 
akýchkoľvek sťažnosti,
b) hlavné charakteristiky poskytovaných 
služieb a najmä:
i) pre každý tarifný plán druhy 
ponúkaných služieb, zahrnuté objemy 
komunikácií a všetky príslušné parametre 
kvality služby vrátane dodacej lehoty 
prvého pripojenia,
ii) či a v ktorých členských štátoch sa 
poskytuje prístup k núdzovým službám a 
informáciám o lokalizácii volajúceho a 
akékoľvek obmedzenia súvisiace s 
poskytovaním núdzových služieb v súlade 
s článkom 26 smernice 2002/22/ES,
iii) druhy poskytovaných popredajných, 
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servisných a zákazníckych podporných 
služieb, podmienky ich poskytovania a 
poplatky za tieto služby a spôsoby 
kontaktovania týchto služieb,
iv) akékoľvek obmedzenia uložené 
poskytovateľom na používanie dodaného 
koncového zariadenia vrátane informácií 
o odblokovaní koncového zariadenia a 
akýchkoľvek poplatkov v prípade, že 
zmluva bude vypovedaná pred uplynutím 
minimálneho zmluvného obdobia,
c) podrobné informácie o cenách a 
tarifách (pre spotrebiteľov aj s daňami a 
možnými dodatočnými poplatkami) a 
prostriedky, ktorými je možné získať 
aktuálne informácie o všetkých 
uplatniteľných tarifách a poplatkoch,
d) ponúkané spôsoby platby a všetky 
rozdiely v nákladoch súvisiace so 
spôsobom platby a dostupné nástroje na 
zaistenie transparentnosti faktúr a
sledovanie úrovne spotreby,
e) obdobie trvania zmluvy a podmienky jej 
predĺženia a ukončenia vrátane:
i) akýchkoľvek minimálnych podmienok 
používania a trvania, ktoré sa musia 
splniť v záujme využívania zvýhodnených 
podmienok,
ii) akýchkoľvek poplatkov súvisiacich so 
zmenou poskytovateľa a prenesením čísel 
a iných identifikátorov, ako aj 
kompenzačných opatrení v prípade 
oneskorenia alebo zneužitia počas 
procesu zmeny poskytovateľa, 
iii) akýchkoľvek poplatkov za predčasné 
ukončenie zmluvy vrátane akéhokoľvek 
vrátenia nákladov v súvislosti s koncovým 
zariadením (na základe zaužívaných 
metód odpisovania) a iných akciových 
výhod (na základe proporcionálnej 
zostatkovej hodnoty),
f) všetky opatrenia týkajúce sa 
kompenzácie a vrátenia nákladov vrátane 
výslovného odkazu na zákonom stanovené 
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práva koncového používateľa, ktoré sa 
uplatňujú v prípade, že úrovne kvality 
služieb nezodpovedajú zmluvne 
dohodnutým úrovniam, 
g) ak existuje povinnosť podľa článku 25 
smernice 2002/22/ES, možnosti účastníka, 
pokiaľ ide o to, či uviesť, alebo neuviesť 
osobné údaje v zozname, a dotknuté 
údaje,
h) pre koncových používateľov so 
zdravotným postihnutím podrobné 
informácie o produktoch a službách 
určených pre nich, 
i) prostriedky začatia konaní na 
urovnávanie sporov vrátane 
cezhraničných sporov, v súlade s článkom 
34 smernice 2002/22/ES a článkom 22 
tohto nariadenia,
j) druhy opatrení, ktoré by poskytovateľ 
mohol prijať v prípade narušenia 
bezpečnosti alebo integrity alebo 
ohrozenia a poruchovosti.
2. Dodatočne k povinnostiam v odseku 1 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti poskytujú 
koncovým používateľom, okrem prípadov, 
keď koncový používateľ, ktorý nie je 
spotrebiteľom, súhlasil s inou 
možnosťou, minimálne tieto informácie 
týkajúce sa ich služieb prístupu na 
internet:
a) stupeň uplatniteľných obmedzení 
objemu dát, ak sa uplatňuje, ceny za 
zvýšenie objemu dostupných dát na 
základe ad hoc alebo trvalom základe, 
rýchlosť dát dostupná po vyčerpaní limitu 
spotreby uplatniteľného objemu dát, ak sa 
takýto limit uplatňuje, a jej cena a 
prostriedky, pomocou ktorých môže 
koncový používateľ kedykoľvek sledovať 
aktuálnu úroveň svojej spotreby, 
b) skutočne dostupná rýchlosť na 
sťahovanie a nahrávanie dát v hlavnej 
lokalite koncového používateľa vrátane 
skutočných rýchlostných rozpätí, 
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rýchlostných priemerov a rýchlosti v čase 
špičky vrátane možného vplyvu povolenia 
prístupu tretím stranám cez rádiovú 
miestnu počítačovú sieť,
c) iné parametre kvality služby,
d) informácie o akýchkoľvek postupoch 
poskytovateľa zameraných na meranie a 
riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať 
preťaženiu siete a informácie o tom, ako 
by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu 
služby a ochranu osobných údajov,
e) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako 
môžu akékoľvek obmedzenie objemu dát, 
skutočne dostupná rýchlosť a iné 
parametre kvality služby a súbežné 
využívanie špecializovaných služieb so 
zvýšenou kvalitou služby, v praxi 
ovplyvniť využívanie obsahu, aplikácií a 
služieb.
3. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
poskytujú jasným, zrozumiteľným a 
ľahko dostupným spôsobom v úradnom 
jazyku/úradných jazykoch členského 
štátu, v ktorom má koncový používateľ 
bydlisko, a pravidelne sa aktualizujú. Sú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nesmú 
sa meniť, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodli inak. Koncový používateľ 
dostane exemplár zmluvy v písanej 
podobe.
4. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
v ktorých sa vymedzujú podrobné 
informačné požiadavky uvedené v odseku 
2. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 33 ods. 2. 
5. V zmluve sa takisto na žiadosť 
príslušných orgánov verejnej moci 
uvádzajú všetky informácie, ktoré by 
mohli na tento účel príslušné orgány 
verejnej moci poskytnúť, o používaní 
elektronických komunikačných sietí a 
služieb s cieľom zapojiť sa do nezákonnej 
činnosti alebo šíriť škodlivý obsah, ako aj 
o prostriedkoch ochrany proti rizikám z 
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hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a 
nezákonného spracúvania osobných 
údajov, ktoré sa uvádzajú v článku 25 ods. 
4 a týkajú sa poskytovanej služby.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene a 
doplneniu smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac 
informácií sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27 vypúšťa sa
Kontrola spotreby

1. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom možnosť 
bezplatne si zvoliť nástroj, pomocou 
ktorého môžu získať informácie o svojej 
celkovej spotrebe v rámci rôznych 
elektronických komunikačných služieb 
vyjadrenej v peňažnej mene, v ktorej sa 
koncovému používateľovi vystavujú 
faktúry. Prostredníctvom takéhoto 
nástroja sa zaručí, že bez súhlasu 
koncového používateľa celkové výdavky 
za konkrétne obdobie používania 
neprevýšia konkrétny finančný limit, ktorý 
si koncový používateľ stanovil. 
2. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti zabezpečujú, aby 
bolo koncovým používateľom zaslané 
zodpovedajúce oznámenie, keď spotreba 
služieb dosiahne 80 % finančného limitu 
stanoveného v súlade s odsekom 1. V 
tomto oznámení sa uvedie, ako sa má 
postupovať, ak zákazník chce, aby sa mu 
tieto služby ďalej poskytovali, ako aj 



PA\1008919SK.doc 23/52 PE522.939v01-00

SK

náklady na ich ďalšie poskytovanie. 
Poskytovateľ prestane poskytovať 
uvedené služby a účtovať za ne 
koncovému používateľovi poplatky, ak by 
ich ďalšie poskytovanie viedlo k 
prekročeniu limitu, pokiaľ a až dovtedy, 
kým koncový používateľ nepožiada o 
pokračovanie alebo obnovenie 
poskytovania týchto služieb. Po dosiahnutí 
finančného limitu bude mať koncový 
používateľ naďalej možnosť prijímať 
hovory a SMS správy a bude mať prístup 
k bezplatným telefónnym číslam a 
núdzovým službám voľbou bezplatného 
európskeho čísla tiesňového volania 112 
až do uplynutia dohodnutého 
fakturačného obdobia. 
3. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti umožnia 
koncovým používateľom bezprostredne 
pred prepojením hovoru jednoduchý 
prístup, bez akýchkoľvek poplatkov, k 
informáciám o uplatniteľných tarifách 
týkajúcich sa akéhokoľvek čísla alebo 
služby, na ktoré sa vzťahujú osobitné 
cenové podmienky, pokiaľ národný 
regulačný orgán vopred neudelil výnimku 
z dôvodov primeranosti. Všetky takéto 
informácie sa poskytujú porovnateľným 
spôsobom pre všetky takéto čísla alebo 
služby.
4. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom bezplatnú 
možnosť dostávať podrobne rozpísané 
faktúry.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene a 
doplneniu smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac 
informácií sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.

Pozmeňujúci návrh 16
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Návrh nariadenia
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 28 vypúšťa sa

Ukončenie zmluvy
1. V zmluvách uzavretých medzi 
spotrebiteľmi a poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti sa 
nestanovuje minimálne obdobie platnosti, 
ktoré by presiahlo 24 mesiacov. 
Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti ponúkajú 
koncovým používateľom možnosť 
uzavrieť zmluvu s maximálnym obdobím 
platnosti 12mesiacov. 
2. Pokiaľ spotrebitelia a iní koncoví 
používatelia nesúhlasili s inou 
možnosťou, majú právo ukončiť zmluvu s 
mesačnou výpovednou lehotou, ak od 
uzavretia zmluvy ubehlo šesť alebo viac 
mesiacov. Nepožaduje sa splatenie žiadnej 
náhrady s výnimkou splatenia zostatkovej 
hodnoty dotovaného koncového 
zariadenia viazaného na zmluvu v čase jej 
uzavretia a vrátenie na základe pro rata 
temporis akýchkoľvek iných akciových 
výhod, ktoré sú ako také označené v čase 
uzavretia zmluvy. Poskytovateľ najneskôr 
po zaplatení takejto náhrady bezplatne 
zruší akékoľvek obmedzenie týkajúce sa 
používania koncového zariadenia na 
iných sieťach.
3. Pokiaľ sa v zmluvách alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
stanovujú zmluvné obdobia, ktoré sa majú 
v tichosti predĺžiť, poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti v 
náležitom čase informuje koncového 
spotrebiteľa, aby mal k dispozícii 
minimálne jeden mesiac na vyjadrenie 
nesúhlasu s predĺžením zmluvy v tichosti. 
Ak koncový používateľ nevyjadrí 
nesúhlas, zmluva sa považuje za trvalú 
zmluvu, ktorú koncový používateľ môže 
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kedykoľvek ukončiť s jednomesačnou 
výpovednou lehotou a bez akýchkoľvek 
nákladov. 
4. Koncoví používatelia majú právo 
ukončiť svoju zmluvu bez akýchkoľvek 
nákladov po oznámení zmien v zmluvných 
podmienkach navrhovaných 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti, pokiaľ 
navrhované zmeny nie sú výhradne zmeny 
v prospech koncového používateľa. 
Poskytovatelia koncovým používateľom 
primerane a minimálne mesiac vopred 
oznámia, akúkoľvek takúto zmenu a 
zároveň ich informujú o ich právach 
týkajúcich sa ukončenia zmluvy bez 
akýchkoľvek nákladov, ak neakceptujú 
nové podmienky. Odsek 2 sa uplatňuje 
mutatis mutandis.
5. Akékoľvek podstatné nezrovnalosti, 
ktoré nemajú dočasný charakter, medzi 
skutočnou výkonnosťou, pokiaľ ide o 
rýchlosť alebo iné parametre kvality, a 
výkonnosťou, ktorú uvádza poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti v 
súlade s článkom 26, sa považujú za 
nesúlad výkonnosti na účely určenia 
opravných prostriedkov, ktoré sú k 
dispozícii koncovému používateľovi v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. 
6. Predplatenie si dodatočných služieb 
poskytovaných tým istým poskytovateľom 
elektronických komunikácií verejnosti 
neoprávňuje na opätovné začatie 
počiatočného zmluvného obdobia, okrem 
prípadu, keď cena dodatočnej služby 
(dodatočných služieb) výrazne prevyšuje 
cenu pôvodných služieb alebo keď sa 
dodatočné služby ponúkajú za špeciálnu 
zvýhodnenú cenu spojenú s predĺžením 
existujúcej zmluvy. 
7. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti uplatňujú v 
súvislosti s ukončením zmluvy podmienky 
a postupy, ktoré nevytvárajú prekážky pri 
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zmene poskytovateľa služby, ani 
neodrádzajú od rozhodnutia zmeniť 
poskytovateľa.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene a 
doplneniu smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac 
informácií sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29 vypúšťa sa
Ponuky vo forme balíkov

Ak balík služieb ponúkaný spotrebiteľom 
obsahuje minimálne pripojenie na 
elektronickú komunikačnú sieť alebo 
jednu elektronickú komunikačnú službu, 
články 28 a 30 tohto nariadenia sa 
vzťahujú na všetky prvky balíka.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje úplne vypustiť tento článok. Aj keď je potrebné zabezpečiť, aby boli 
spotrebitelia v rámci jedného balíka primerane chránení z hľadiska všetkých prvkov, 
spravodajca je presvedčený, že to nie je najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, keďže rozsah 
pôsobnosti rámca telekomunikácií je obmedzený na elektronické komunikačné služby a siete. 
Selektívne rozšírenie rozsahu (ako sa navrhuje v článku 29) vytvára právne nejasnú situáciu, 
ktorej vyriešenie by si vyžadovalo dlhý zoznam ďalších pozmeňujúcich návrhov vzťahujúcich 
sa na zvyšok rámca (žiadne z nich sa nenavrhujú).

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
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Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30 vypúšťa sa
Zmena poskytovateľa a prenosnosť čísiel
1. Všetci koncoví používatelia s číslami z 
národného telefónneho číslovacieho 
plánu, majú právo, ak o to požiadajú, 
ponechať si svoje číslo(-a) nezávisle od 
poskytovateľa verejných komunikácií 
verejnosti, ktorý poskytuje službu v súlade 
s časťou C prílohy I k smernici 
2002/22/ES pod podmienkou, že daný 
poskytovateľ je poskytovateľom 
elektronických komunikácií v členskom 
štáte, na ktorý sa národný telefónny 
číslovací plán vzťahuje alebo je 
európskym poskytovateľom 
elektronických komunikácií, ktorý 
oznámil príslušnému regulačnému 
orgánu domovského členského štátu 
skutočnosť, že poskytuje alebo má v 
úmysle poskytovať takéto služby v 
členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje daný 
národný telefónny číslovací plán. 
2. Tvorba cien medzi poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti 
týkajúca sa poskytovania prenosnosti čísla 
je nákladovo orientovaná a priame 
poplatky, ktoré musí znášať koncový 
používateľ, ak sa nejaké uplatňujú, 
nesmú na koncového používateľa pôsobiť 
odrádzajúco pri rozhodovaní o zmene 
poskytovateľa.
3. Prenos čísel a ich aktivácia sa vykonajú 
v čo najkratšom čase. V prípade 
koncových používateľov, ktorí uzavreli 
zmluvu o prenesení čísla k novému 
poskytovateľovi, sa toto číslo aktivuje do 
jedného pracovného dňa od uzavretia 
takejto zmluvy. Strata služby počas 
procesu prenosu čísla, ak k nej dôjde, 
nesmie trvať dlhšie ako jeden pracovný 
deň. 
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4. Prijímajúci poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti 
riadi proces zmeny poskytovateľa a 
prenesenia čísla. Koncovým používateľom 
sa poskytnú zodpovedajúce informácie o 
zmene prevádzkovateľa pred procesom 
zmeny a počas neho a takisto 
bezprostredne po jeho dokončení. Zmena 
poskytovateľa sa nesmie uskutočniť bez 
súhlasu koncových používateľov. 
5. Zmluvy koncových používateľov s 
prenášajúcimi poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti sa 
po dokončení zmeny poskytovateľa 
automaticky rušia. Prenášajúci 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti vracajú 
spotrebiteľom využívajúcim predplatené 
služby všetky nevyčerpané kredity. 
6. Poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti, ktorí zdržiavajú 
zmenu poskytovateľa alebo uplatňujú 
zneužívajúce postupy vrátane 
neposkytnutia informácií potrebných na 
prenesenie čísla v čo najkratšom čase, sú 
povinní nahradiť koncovým 
používateľom vystaveným takémuto 
oneskoreniu alebo zneužitiu takúto ujmu.
7. V prípade, že koncový používateľ, ktorý 
prešiel k novému poskytovateľovi služieb 
prístupu na internet, má e-mailovú 
adresu, ktorú poskytuje prenášajúci 
poskytovateľ, prenášajúci poskytovateľ 
na požiadanie koncového používateľa 
bezplatne preposiela na akúkoľvek e-
mailovú adresu uvedenú koncovým 
používateľom všetky e-mailové 
komunikácie zaslané na predchádzajúcu 
e-mailovú adresu koncového používateľa 
počas obdobia 12 mesiacov. Táto služba 
preposielania elektronickej pošty zahŕňa 
automatickú odpoveď s informáciou o 
novej e-mailovej adrese koncového 
používateľa, ktoré sa zasiela všetkým 
odosielateľom e-mailov. Koncový 
používateľ má možnosť požiadať, aby sa 
v takomto oznámení automaticky 
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neuvádzala jeho nová e-mailová adresa. 
Po počiatočnom období 12 mesiacov 
prenášajúci poskytovateľ elektronických 
komunikácií verejnosti umožní 
koncovému používateľovi predĺžiť si 
obdobie preposielania e-mailov, a 
prípadne si za to účtuje poplatok. 
Prenášajúci poskytovateľ elektronických 
komunikácií verejnosti nepriradí 
počiatočnú e-mailovú adresu koncového 
používateľa inému koncovému 
používateľovi pred uplynutím 
dvojročného obdobia od ukončenia 
zmluvy, a v žiadnom prípade počas 
prípadného predĺženého obdobia na 
preposielanie e-mailov. 
8. Príslušné vnútroštátne orgány môžu 
stanoviť celoplošné postupy zmeny 
poskytovateľov a prenášania čísiel 
vrátane ustanovenia o primeraných 
sankciách pre poskytovateľov a 
kompenzáciách pre koncových 
používateľov. Zohľadnia pritom potrebnú 
ochranu koncového používateľa počas 
celého procesu zmeny poskytovateľa a 
potrebu zaistiť efektívnosť takéhoto 
procesu.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť tento článok ako súčasť jeho celkového prístupu k zmene a 
doplneniu smernice 2002/22/ES namiesto ustanovení stanovených v návrhu nariadenia. Viac 
informácií sa nachádza v pozmeňujúcich návrhoch k článku 36.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Názov článku 20 sa nahrádza takto:
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Zmluvy „Informačné požiadavky týkajúce sa 
zmlúv“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek -1a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1b) Do článku 20 sa vkladá tento odsek:
„-1a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 
poskytovali jasným, zrozumiteľným a 
ľahko dostupným spôsobom a bez toho, 
aby tým boli dotknuté požiadavky 
smernice o právach spotrebiteľov* 
týkajúce sa zmlúv uzatváraných mimo 
prevádzkových priestorov/uzatváraných 
na diaľku. Žiadajúci spotrebitelia a 
ostatné koncoví používatelia dostanú 
kópiu zmluvy minimálne v elektronickej a 
písomnej podobe. Členské štáty môžu vo 
svojom vnútroštátnom práve zachovať 
alebo doň zaviesť jazykové požiadavky na 
zmluvné informácie, aby sa zabezpečilo, 
že týmto informáciám spotrebiteľ alebo 
žiadajúci koncový používateľ poľahky 
porozumie.
___________________
* Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 
304, 22.11.2011, s. 64).
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1c (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1c) V článku 20 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia a ďalší koncoví užívatelia, 
ktorí si objednajú služby poskytujúce 
pripojenie k verejnej komunikačnej sieti 
a/alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby a ktorí si tak želajú, 
mali právo uzatvoriť zmluvu s jedným 
podnikom alebo viacerými podnikmi 
poskytujúcimi takéto pripojenie a/alebo 
služby. V uvedenej zmluve sa v jasnej, 
úplnej a ľahko prístupnej forme uvedú 
aspoň:

„1. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia a ďalší koncoví užívatelia, 
ktorí si objednajú služby poskytujúce 
pripojenie k verejnej komunikačnej sieti 
a/alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby a ktorí si tak želajú, 
mali právo uzatvoriť zmluvu s jedným 
podnikom alebo viacerými podnikmi 
poskytujúcimi takéto pripojenie a/alebo 
služby. V uvedenej zmluve sa uvedú aspoň 
tieto informácie:

a) totožnosť a adresa podniku; a) totožnosť, adresa a kontaktné 
informácie podniku, a ak sa líši, adresu a 
kontaktné údaje v prípade akýchkoľvek 
sťažností;

b) poskytované služby zahrňujúce najmä: b) hlavné charakteristiky poskytovaných
služieb zahŕňajúcich najmä:

– osobitný tarifný plán alebo tarifné 
plány, na ktoré sa vzťahujú zmluvy, a v 
prípade každého takéhoto tarifného plánu 
typy ponúkaných služieb vrátane objemov 
komunikácií; 

– informácie o tom, či sa poskytuje prístup 
k službám tiesňového volania a informácie 
o mieste volajúceho, a o všetkých 
obmedzeniach pri poskytovaní služieb 
tiesňového volania podľa článku 26,

– informácie o tom, či a v ktorom 
členskom štáte sa poskytuje prístup 
k službám tiesňového volania a informácie 
o mieste volajúceho, a o všetkých 
obmedzeniach pri poskytovaní služieb 
tiesňového volania podľa článku 26,

– informácie o akýchkoľvek iných 
obmedzeniach týkajúcich sa prístupu 
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k službám a aplikáciám a/alebo ich 
používania, ak to povoľujú vnútroštátne 
právne predpisy, ktoré sú v súlade 
s právom Spoločenstva,
– minimálnu ponúkanú úroveň kvality 
služieb, konkrétne čas do prvého 
pripojenia, a v prípade potreby iné 
parametre kvality služieb, ktoré vymedzia 
národné regulačné orgány,

– minimálnu ponúkanú úroveň kvality 
služieb, konkrétne čas do prvého 
pripojenia, a v prípade potreby iné 
parametre kvality služieb, ktoré vymedzia 
národné regulačné orgány,

– informácie o akýchkoľvek postupoch 
uplatňovaných podnikom pri meraní a 
riadení prevádzky, zameraných na 
zamedzenie naplnenia alebo zahltenia 
sieťového spojenia, a informácie o tom, 
ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu 
služieb,
– druhy ponúkaných údržbárskych služieb 
a podporných služieb zákazníkom, ako aj 
spôsob spojenia sa s týmito službami,

– druhy popredajných služieb,
údržbárskych služieb a podporných služieb 
zákazníkom, podmienky ich poskytovania 
a poplatky za tieto služby a spôsob 
spojenia sa s týmito službami,

– všetky obmedzenia, ktoré poskytovateľ
zavedie na používanie dodaných 
koncových zariadení,

– všetky obmedzenia, ktoré poskytovateľ 
zavedie na používanie dodaných 
koncových zariadení vrátane informácií o 
odblokovaní koncového zariadenia a 
akýchkoľvek poplatkov v prípade, že 
zmluva bude vypovedaná pred uplynutím 
minimálneho zmluvného obdobia,

c) ak existuje povinnosť podľa článku 25, 
možnosti účastníka, pokiaľ ide o to, či 
uviesť alebo neuviesť jeho osobné údaje v 
zozname, a tieto údaje;

c) ak existuje povinnosť podľa článku 25, 
možnosti účastníka, pokiaľ ide o to, či 
uviesť alebo neuviesť jeho osobné údaje v 
zozname, a tieto údaje;

d) podrobnosti o cenách a tarifách, vrátane 
prostriedkov, ktorými je možné získať 
aktualizované informácie o všetkých 
platných tarifách a údržbárskych 
poplatkoch, ponúkané spôsoby platby a 
všetky rozdiely v nákladoch súvisiace so 
spôsobom platby;

d) podrobnosti o cenách a tarifách, vrátane 
daní a možných dodatočných poplatkov,
vrátane prostriedkov, ktorými je možné 
získať aktualizované informácie o všetkých 
platných tarifách a údržbárskych 
poplatkoch; 

d) ponúkané spôsoby platby a všetky 
rozdiely v nákladoch súvisiace so 
spôsobom platby a dostupné nástroje na 
zaistenie transparentnosti faktúr a 
sledovanie úrovne spotreby;
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e) obdobie trvania zmluvy a podmienky 
predĺženia a ukončenia služieb a zmluvy 
vrátane:

e) obdobie trvania zmluvy a podmienky 
predĺženia a ukončenia služieb a zmluvy 
vrátane:

– akýchkoľvek minimálnych podmienok 
používania a trvania, ktoré musia byť 
splnené v záujme využívania výhod z akcií 
podpory predaja,

– akýchkoľvek minimálnych podmienok 
používania a trvania, ktoré musia byť 
splnené v záujme využívania výhod z akcií 
podpory predaja,

– všetkých poplatkov súvisiacich s
prenosnosťou čísiel a iných identifikátorov,

– všetkých poplatkov súvisiacich so 
zmenou poskytovateľa a prenosnosťou 
čísiel a iných identifikátorov, ako aj 
kompenzačných opatrení v prípade 
oneskorenia alebo zneužitia počas 
procesu zmeny poskytovateľa;

– všetkých poplatkov splatných pri 
skončení zmluvy vrátane náhrady 
akýchkoľvek nákladov súvisiacich s 
koncovými zariadeniami;

– všetkých poplatkov splatných pri 
predčasnom skončení zmluvy vrátane 
náhrady akýchkoľvek nákladov súvisiacich 
s koncovými zariadeniami (na základe 
zaužívaných metód odpisovania) a iných 
akciových výhod (na základe 
proporcionálnej zostatkovej hodnoty);

f) všetky odškodnenia a systémy úhrad, 
ktoré sa uplatnia v prípade nesplnenia 
zmluvne dohodnutej úrovne kvality 
služieb;

f) všetky odškodnenia a systémy úhrad 
vrátane výslovného odkazu na zákonom 
stanovené práva koncového používateľa, 
ak sa uplatňujú, ktoré sa uplatnia v 
prípade nesplnenia zmluvne dohodnutej 
úrovne kvality služieb,

g) spôsob začatia postupu urovnávania 
sporov v súlade s článkom 34;

g) spôsob začatia postupu urovnávania 
sporov vrátane cezhraničných sporov v 
súlade s článkom 34;

ga) podrobné informácie o tom, ako môžu 
koncoví používatelia so zdravotným 
postihnutím získať informácie o 
produktoch a službách určených pre nich;

h) druhy opatrení, ktoré by mohol prijať 
podnik v prípade narušenia bezpečnosti 
alebo integrity alebo ohrozenia 
a poruchovosti.

h) druhy opatrení, ktoré by mohol prijať 
podnik v prípade narušenia bezpečnosti 
alebo integrity alebo ohrozenia 
a poruchovosti.

Členské štáty môžu vyžadovať aj to, aby sa 
v zmluve uviedli všetky informácie, ktoré 
by mohli na tento účel poskytnúť príslušné 
orgány verejnej moci o používaní 
elektronických komunikačných sietí a 
služieb s cieľom zapojiť sa do nezákonnej 
činnosti alebo rozširovať škodlivý obsah, 

Členské štáty môžu vyžadovať aj to, aby sa 
v zmluve uviedli všetky informácie, ktoré 
by mohli na tento účel poskytnúť príslušné 
orgány verejnej moci o používaní 
elektronických komunikačných sietí a 
služieb s cieľom zapojiť sa do nezákonnej 
činnosti alebo rozširovať škodlivý obsah, 
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ako aj o prostriedkoch ochrany proti 
rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, 
súkromia a osobných údajov, ktoré sa 
uvádzajú v článku 21 ods. 4 a týkajú 
poskytovanej služby.

ako aj o prostriedkoch ochrany proti 
rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, 
súkromia a osobných údajov, ktoré sa 
uvádzajú v článku 21 ods. 4 a týkajú 
poskytovanej služby.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1d (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 1 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1d) Do článku 20 sa vkladá tento odsek:
„1 a. Okrem informácií uvedených v 
odseku 1, ak zmluva obsahuje 
ustanovenia týkajúce sa prístupu na 
internet a služieb týkajúcich sa údajov, 
táto zmluva zahŕňa aj tieto informácie:
a) podrobné informácie týkajúce sa 
plánov tvorby cien pre jednotky údajov, 
plánov tvorby cien pre hromadné údaje a 
uplatniteľných prahových hodnôt. V 
prípade objemu dát presahujúceho 
prahové hodnoty sa môžu uplatňovať 
jednotkové alebo hromadné ceny založené 
na ad hoc alebo trvalom základe a 
akékoľvek obmedzenie rýchlosti dát;
b) spôsob, akým môžu koncoví 
používatelia monitorovať súčasnú mieru 
svojej spotreby, a stanoviť dobrovoľné 
limity;
c) v prípade pevných dátových spojení 
odhadovanú dostupnú rýchlosť 
sťahovania a nahrávania dát v bydlisku 
koncového používateľa;
d) v prípade mobilných dát priemerná 
odhadovaná rýchlosť sťahovania a 
nahrávania pri bežnom bezdrôtovom
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pokrytí siete, a rozsah možných rýchlostí;
e) ostatné parametre kvality služieb 
definované v článku 24 ods. 2 nariadenia 
(XXX)*; 
f) informácie o akýchkoľvek postupoch 
uplatňovaných sprotredkovateľom 
zameraných na meranie a formu 
prevádzky vrátane uvedenia príslušných 
metód kontroly komunikácie používaných 
pre primerané opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky a informácie o tom, 
ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu 
služieb, súkromie koncového používateľa 
a ochranu osobných údajov; a
g) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako 
môžu akékoľvek obmedzenie objemu dát, 
skutočne dostupný rozsah rýchlosti a iné 
parametre kvality služby a súbežné 
využívanie špecializovaných služieb, v 
praxi ovplyvniť využívanie obsahu, 
aplikácií a služieb.
_________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. XXX/20XX z ….., ktorým sa 
stanovujú opatrenia týkajúce sa 
jednotného európskeho trhu s 
elektronickými komunikáciami a na 
dosiahnutie prepojeného kontinentu a 
ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 
2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia 
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 (Ú. 
v. EÚ L XXX, XX.XX.20XX, s. X).“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1e (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh
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(1e) Článok 20 ods. 2 sa vypúšťa.
2. Členské štáty zabezpečia pre účastníkov 
právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií v 
prípade oznámenia úprav zmluvných 
podmienok, ktoré navrhol podnik 
poskytujúci elektronické komunikačné 
siete a/alebo služby. Účastníci dostanú 
vopred primerané oznámenie minimálne 
mesiac pred takými zmenami a v 
rovnakom čase sú informovaní o svojich
právach týkajúcich sa odstúpenia od takej 
zmluvy bez pokuty v prípade, že 
neakceptujú nové podmienky. Členské 
štáty zabezpečia, aby mohli národné 
regulačné orgány stanoviť formát 
uvedených oznámení.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje nový článok 20a o trvaní a ukončení zmluvy. Toto ustanovenie je sem 
zahrnuté.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1f (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 2 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1f) Do článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Členské štáty môžu v prípade zmlúv, 
na ktoré sa vzťahuje tento článok, 
ponechať v platnosti alebo zaviesť 
dodatočné zmluvné požiadavky na 
informácie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
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Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 g (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 – odsek 2b (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1g) Do článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
„2 b. Úrad BEREC vydá usmernenia pre 
zavedenie štandardných zmluvných vzorov 
obsahujúcich informácie požadované 
podľa odsekov 1 a 1a tohto článku. Všetky 
normy úradu BEREC týkajúce sa 
spôsobov merania a formátov 
publikovania odhadovanej rýchlosti 
prenosu dát stanovené v článku 21 ods. 3a 
sa vzťahujú na zmluvné informácie 
požadované podľa odseku 1a tohto
článku.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1h (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 20 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1h) Vkladá sa tento článok 20a:
„Článok 20a

Trvanie a ukončenie zmluvy
1. Členské štáty zabezpečia, že maximálna 
dĺžka zmlúv uzatvorených medzi 
spotrebiteľmi a poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti je 
24 mesiacov. Poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
ponúknu spotrebiteľom možnosť 
uzatvoriť zmluvu na 12 mesiacov.
2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od 
zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo 
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prevádzkových priestorov do 14 dní od jej 
uzatvorenia v súlade so smernicou 
2011/83/EÚ.
3. Pokiaľ sa v zmluve alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
stanovujú zmluvné obdobia, ktoré sa majú 
v tichosti predĺžiť, poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti v 
náležitom čase informuje spotrebiteľov a 
na požiadanie akýchkoľvek koncových 
spotrebiteľov, aby mali k dispozícii 
minimálne jeden mesiac na vyjadrenie 
nesúhlasu s predĺžením zmluvy v tichosti. 
Ak spotrebiteľ a na požiadanie akýkoľvek 
iný koncový používateľ nevyjadrí 
nesúhlas s predĺžením zmluvy v tichosti, 
zmluva sa považuje za trvalú zmluvu, 
ktorú spotrebiteľ a na požiadanie 
akýkoľvek koncový používateľ môže 
kedykoľvek ukončiť s jednomesačnou 
výpovednou lehotou a bez akýchkoľvek 
nákladov. 
4. Členské štáty zabezpečia, že
spotrebitelia a na požiadanie ostatní 
koncoví používatelia majú právo ukončiť 
svoju zmluvu bez akýchkoľvek nákladov 
po predchádzajúcom oznámení zmien v 
zmluvných podmienkach navrhovaných 
poskytovateľom elektronických 
komunikácií verejnosti. Poskytovatelia
spotrebiteľom primerane a minimálne 
mesiac vopred oznámia, akúkoľvek takúto 
zmenu a zároveň ich informujú o ich 
právach týkajúcich sa ukončenia zmluvy 
bez akýchkoľvek nákladov, ak 
neakceptujú nové podmienky. Odsek 2 sa 
uplatňuje mutatis mutandis.
5. Akékoľvek podstatné nezrovnalosti 
medzi skutočnou výkonnosťou, pokiaľ ide 
o rýchlosť alebo iné parametre kvality, a 
výkonnosťou, ktorú uvádza poskytovateľ 
elektronických komunikácií verejnosti v 
súlade s článkom 20, sa považujú za 
nesúlad výkonnosti na účely určenia 
opravných prostriedkov, ktoré sú k 
dispozícii spotrebiteľovi a na požiadanie 
koncovému používateľovi v súlade s 
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vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
6. Členské štáty zabezpečia, že 
predplatenie si dodatočných služieb 
poskytovaných tým istým poskytovateľom 
elektronických komunikácií verejnosti 
neoprávňuje na opätovné začatie 
počiatočného zmluvného obdobia, okrem 
prípadu, keď cena dodatočnej služby 
(dodatočných služieb) výrazne prevyšuje 
cenu pôvodných služieb alebo keď sa 
dodatočné služby ponúkajú za špeciálnu 
zvýhodnenú cenu spojenú s predĺžením 
existujúcej zmluvy.
7. Členské štáty zabezpečia, že 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií verejnosti uplatňujú v 
súvislosti s ukončením zmluvy podmienky 
a postupy, ktoré nevytvárajú prekážky pri 
zmene poskytovateľa služby, ani 
neodrádzajú od rozhodnutia zmeniť 
poskytovateľa služieb.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1i (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1i) V článku 21 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány mohli podnikom 
poskytujúcim verejné elektronické 
komunikačné siete a/alebo verejne 
dostupné elektronické komunikačné služby 
uložiť povinnosť uverejňovať 
transparentné, porovnateľné, primerané a 
aktuálne informácie ▌o platných cenách a 
tarifách, o akýchkoľvek poplatkoch 
spojených s ukončením zmluvy 

„1. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány mohli podnikom 
poskytujúcim verejné elektronické 
komunikačné siete a/alebo verejne 
dostupné elektronické komunikačné služby 
uložiť povinnosť uverejňovať 
transparentné, porovnateľné, primerané a 
aktuálne informácie ▌o platných cenách a 
tarifách, o akýchkoľvek poplatkoch 
spojených s ukončením zmluvy 
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a o štandardných podmienkach súvisiacich 
s prístupom k službám poskytovaným 
koncovým užívateľom a spotrebiteľom
a s ich využívaním v súlade s prílohou II. 
Tieto informácie musia byť uverejnené 
v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej 
podobe. Vnútroštátne regulačné orgány 
môžu stanoviť dodatočné požiadavky 
týkajúce sa formy, ktorou sa takéto 
informácie zverejňujú.

a o štandardných podmienkach súvisiacich 
s prístupom k službám poskytovaným 
koncovým užívateľom a s ich využívaním 
v súlade s prílohou II. Tieto informácie 
musia byť uverejnené v jasnej, 
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe a 
pravidelne aktualizované. Akékoľvek 
rozdiely v podmienkach vzťahujúcich sa 
na spotrebiteľov a iných koncových 
používateľov sa jasne uvedú. Vnútroštátne 
regulačné orgány môžu stanoviť dodatočné 
požiadavky týkajúce sa formy, ktorou sa 
takéto informácie zverejňujú, vrátane 
stanovenia jazykových požiadaviek s 
cieľom zabezpečiť, aby boli takéto 
informácie pre koncového používateľa 
ľahko pochopiteľné. Členské štáty 
zabezpečia, aby poskytovatelia 
elektronických komunikácií verejnosti 
boli povinní poskytnúť na požiadanie 
informácie príslušným národným 
regulačným orgánom pred ich 
uverejnením.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1j (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1j) V článku 21 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Národné regulačné orgány podporia
poskytovanie porovnateľných informácií, 
aby mohli koncoví užívatelia a 
spotrebitelia nezávisle posúdiť náklady 
alternatívnych používaní, a to napríklad 
prostredníctvom interaktívnych návodov 
alebo podobných techník. Členské štáty 
zabezpečia, aby národné regulačné orgány, 
v prípade, keď takéto prostriedky nie sú 

„2. Národné regulačné orgány zabezpečia, 
že koncoví používatelia majú prístup k 
nástrojom nezávislého posúdenia, ktoré 
im umožnia porovnať výkon prístupu k 
sieti elektronických komunikácií a 
elektronických komunikačných služieb a
náklady alternatívnych používaní. Členské 
štáty zabezpečia, aby národné regulačné 
orgány, v prípade, keď takéto prostriedky 
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dostupné na trhu zadarmo alebo za 
primeranú cenu, mohli sprístupniť takéto 
návody a takéto techniky priamo alebo 
prostredníctvom tretích strán. Tretie strany 
majú právo využívať bez poplatku 
informácie zverejnené podnikmi 
poskytujúcimi elektronické komunikačné 
siete a/alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, a to na účely predaja 
alebo sprístupnenia takýchto interaktívnych 
návodov alebo podobných techník.

nie sú dostupné na trhu zadarmo alebo za 
primeranú cenu, mohli sprístupniť takéto 
návody a takéto techniky priamo alebo 
prostredníctvom tretích strán. Tretie strany 
majú právo využívať bez poplatku 
informácie zverejnené podnikmi 
poskytujúcimi elektronické komunikačné 
siete a/alebo verejne dostupné elektronické 
komunikačné služby, a to na účely predaja 
alebo sprístupnenia takýchto interaktívnych 
návodov alebo podobných techník.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno 1 k (nové)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 – odsek 2 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1k) Do článku 21 sa vkladá tento odsek:
„2a. Úrad BEREC zavedie dobrovoľný 
systém certifikácie na interaktívne 
porovnávanie webových stránok, 
príručiek alebo podobných nástrojov, 
založený na objektívnych, 
transparentných a vyvážených 
požiadavkách, najmä vrátane nezávislosti 
od akéhokoľvek poskytovateľa 
elektronických komunikácií verejnosti.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 l (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 – odsek 3
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(1l) Článok 21 ods. 3 sa nahrádza takto:
3. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány mohli uložiť podnikom 
poskytujúcim verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť a/alebo verejne dostupné 
elektronické komunikačné služby 
povinnosť okrem iného:

„3. Členské štáty zabezpečia, aby národné 
regulačné orgány mohli uložiť podnikom 
poskytujúcim verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť a/alebo verejne dostupné 
elektronické komunikačné služby 
povinnosť okrem iného:

a) poskytovať účastníkom informácie o 
platných tarifách vo vzťahu k všetkým 
číslam alebo službám na základe 
konkrétnych cenových podmienok; v 
súvislosti s jednotlivými kategóriami 
služieb národné regulačné orgány môžu 
vyžadovať, aby sa tieto informácie poskytli 
okamžite pred spojením volania;

a) poskytovať účastníkom informácie o 
platných tarifách vo vzťahu k všetkým 
číslam alebo službám na základe 
konkrétnych cenových podmienok; v 
súvislosti s jednotlivými kategóriami 
služieb národné regulačné orgány môžu 
vyžadovať, aby sa tieto informácie poskytli 
okamžite pred spojením volania;

b) informovať účastníkov o každej zmene 
prístupu k službám tiesňového volania 
alebo informáciám o polohe volajúceho v 
rámci služby, ktorú si predplatili;

b) poskytnúť koncovým používateľom 
prístup k núdzovým službám a 
informáciám o lokalizácii volajúceho v 
prípade všetkých ponúkaných 
relevantných služieb a akýchkoľvek 
obmedzení pri poskytovaní núdzových 
služieb podľa článku 26 a akýchkoľvek 
súvisiacich zmien,

c) informovať účastníkov o akýchkoľvek 
zmenách podmienok týkajúcich sa 
prístupu k službám a aplikáciám a/alebo 
ich používania, ak to umožňujú 
vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú 
v súlade s právom Spoločenstva;
d) poskytovať informácie o akýchkoľvek 
postupoch uplatňovaných podnikom 
zameraných na meranie a formu 
prevádzky s cieľom predchádzať tomu, 
aby sa naplnila alebo presiahla kapacita 
sieťového pripojenia a o tom, ako by tieto 
postupy mohli vplývať na kvalitu služieb;

da) poskytnúť informácie o službách 
prístupu na internet, ak ich ponúkajú, 
pričom uvedú tieto informácie:
i) v prípade pevných dátových spojení 
odhadovanú dostupnú rýchlosť 
sťahovania a nahrávania dát v členskom 
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štáte, v ktorom má koncový používateľ 
bydlisko, a v prípade mobilných dát 
priemernú odhadovanú rýchlosť 
sťahovania a nahrávania pri bežnom 
bezdrôtovom pokrytí siete, a rozsah 
možných rýchlostí; 
ii) podrobné informácie týkajúce sa 
plánov tvorby cien pre jednotky údajov, 
plánov tvorby cien pre hromadné údaje a 
uplatniteľných prahových hodnôt V 
prípade objemu dát presahujúceho 
prahové hodnoty: jednotkové alebo 
hromadné ceny založené na ad hoc alebo 
trvalom základe a akékoľvek obmedzenie 
rýchlosti dát, ktoré sa môže uplatňovať;
iii) spôsob, akým môžu koncoví 
používatelia monitorovať súčasnú mieru 
svojej spotreby, a stanoviť dobrovoľné 
limity;
iv) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako 
môžu akékoľvek obmedzenie objemu dát, 
skutočne dostupná rýchlosť a iné 
parametre kvality a súbežné využívanie 
špecializovaných služieb, v praxi 
ovplyvniť využívanie obsahu, aplikácií a 
služieb;
v) informácie o akýchkoľvek postupoch 
uplatňovaných sprotredkovateľom 
zameraných na meranie a formu 
prevádzky vrátane uvedenia príslušných 
metód kontroly komunikácie používaných 
pre primerané opatrenia týkajúce sa 
riadenia prevádzky a informácie o tom, 
ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu 
služieb, súkromie koncového používateľa 
a ochranu osobných údajov;

e) informovať účastníkov o ich práve 
určiť, či uvedú alebo neuvedú svoje osobné 
údaje v telefónnom zozname a o type 
takýchto údajov v súlade s článkom 12 
smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí 
a elektronických komunikáciách) a

e) informovať v prípade potreby 
spotrebiteľov a koncových používateľov o 
ich práve určiť, či uvedú alebo neuvedú 
svoje osobné údaje v telefónnom zozname 
a o type takýchto údajov v súlade s 
článkom 12 smernice 2002/58/ES 
(smernica o súkromí a elektronických 
komunikáciách) a

f) pravidelne informovať účastníkov so f) pravidelne informovať spotrebiteľov so 
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zdravotným postihnutím o podrobnostiach 
produktov a služieb, ktoré sú im určené.

zdravotným postihnutím a v prípade 
potreby koncových používateľov o 
podrobnostiach produktov a služieb, ktoré 
sú im určené , a o opatreniach prijatých s 
cieľom zabezpečiť rovnocennosť v 
prístupe;

Ak sa to považuje za potrebné, národné 
regulačné orgány môžu pred uložením 
akejkoľvek povinnosti podporiť 
samoregulačné alebo koregulačné 
opatrenia.

Ak sa to považuje za vhodné, vnútroštátne 
regulačné orgány môžu pred zavedením 
akejkoľvek povinnosti podporovať 
samoregulačné alebo koregulačné 
opatrenia.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 1 m (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 – odsek 3 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1m) Do článku 21 sa dopĺňa tento odsek:
„3a .Úrad BEREC do (KONEČNÝ 
DÁTUM NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI 
PODĽA NARIADENIA XXX*) po porade 
so zainteresovanými stranami a v úzkej 
spolupráci s Komisiou stanoví všeobecné 
usmernenia týkajúce sa spôsobu merania 
rýchlosti služieb prístupu na internet, 
kvality služby, ktoré sa majú merať 
(okrem iného skutočné rýchlosti v 
porovnaní s proklamovanými; parametre 
času vrátane latencie a chvenia; úroveň 
preťaženia siete, výkonnosť služieb 
prístupu na internet v porovnaní so 
špecializovanými službami; kvalita tak, 
ako je vnímaná používateľmi), a metód 
merania v priebehu času, ako aj obsahu, 
formy a spôsobu uverejnenia informácií 
vrátane prípadných mechanizmov 
osvedčovania kvality s cieľom zabezpečiť, 
aby koncoví používatelia vrátane 
koncových používateľov so zdravotným 
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postihnutím, mali prístup k uceleným, 
porovnateľným, spoľahlivým a 
užívateľsky prístupným informáciám. V 
prípade potreby sa môžu použiť 
parametre, definície a metódy merania 
uvedené v prílohe III.
_________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. XXX/20XX z ….., ktorým sa 
stanovujú opatrenia týkajúce sa 
jednotného európskeho trhu s 
elektronickými komunikáciami a na 
dosiahnutie prepojeného kontinentu a 
ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 
2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia 
(ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 (Ú. 
v. EÚ L XXX, XX.XX.20XX, s. X).“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno 1 n (nové)
Smernica 2002/22/ES
Článok 21 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1n) Vkladá sa tento článok 21a:
„Článok 21a

Kontrola spotreby
1. Členské štáty zabezpečia, že 
poskytovatelia elektronických 
komunikácií ponúknu spotrebiteľom a 
koncovým používateľom nástroj na 
monitorovanie a kontrolu svojho 
využívania elektronických komunikácií. 
Tieto nástroje zahŕňajú: 
a) včasný prístup k informáciám o 
využívaní služieb;
b) schopnosť stanoviť finančné stropy v 
súvislosti s ich využívaním, požiadať o 
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informovanie po dosiahnutí dohodnutého 
stropu, postup v prípade prekročenia 
stropu a platné cenové plány. 
c) podrobne rozpísané faktúry v 
elektronickom alebo papierovom formáte. 
2. Úrad BEREC stanoví usmernenia 
týkajúce sa vykonávania odseku 1, a 
uvedie, či sú poplatky súvisiace s 
nákladmi oprávnené alebo nie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 36 – pododsek 1 – bod 2
Smernica 2002/22/ES
Články 20, 21, 22 a 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Články 20, 21, 22 a 30 sa vypúšťajú. (2) Článok 22 sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci celkového prístupu spravodajcu k zmene smernice 2002/22/ES neboli články 20, 21 a 
30 vypustené, ale zmenené tak, aby zahŕňali niektoré nové vylepšenia uvedené v návrhu 
Komisie.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 30 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2a) Článok 30 ods. 1 sa nahrádza takto:
1. Členské štáty zabezpečia, aby si všetci 
účastníci s volacími číslami z národného 
telefónneho číslovacieho plánu, ktorí o to 

„1. Členské štáty zabezpečia, aby si všetci 
účastníci s volacími číslami z národného 
telefónneho číslovacieho plánu, ktorí o to 



PA\1008919SK.doc 47/52 PE522.939v01-00

SK

požiadajú, mohli v súlade s ustanoveniami 
prílohy I časti C ponechať svoje volacie 
čísla nezávisle od podniku, ktorý službu 
poskytuje.

požiadajú, mohli v súlade s ustanoveniami 
prílohy I časti C ponechať svoje volacie 
čísla nezávisle od poskytovateľa 
elektronických komunikácií verejnosti, 
ktorý službu poskytuje.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 30 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2b) Článok 30 ods. 4 sa nahrádza takto:
4. Prenesenie čísel a ich následná aktivácia 
sa vykonajú v čo najkratšom čase. V 
každom prípade musí byť účastníkom, 
ktorí uzatvorili zmluvu o prenesení čísla 
do nového podniku, číslo aktivované do 
jedného pracovného dňa.

‘4. Prenesenie čísel a ich následná 
aktivácia sa vykonajú v čo najkratšom 
čase. V prípade koncových používateľov, 
ktorí uzavreli zmluvu o prenesení čísla k 
novému poskytovateľovi, sa toto číslo 
aktivuje do jedného pracovného dňa od 
uzavretia takejto zmluvy. 

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, 
príslušné vnútroštátne orgány môžu pre 
prenášanie čísel stanoviť celkový postup, 
v ktorom sa zohľadnia vnútroštátne 
ustanovenia o zmluvných záväzkoch, 
technická uskutočniteľnosť a potreba 
neprerušiť službu poskytovanú 
účastníkovi. Strata služby pri prenášaní 
čísla nesmie v žiadnom prípade trvať dlhšie 
ako jeden pracovný deň. Príslušné 
vnútroštátne orgány taktiež zohľadnia v 
prípade potreby opatrenia na 
zabezpečenie ochrany účastníkov počas 
procesu prepájania a zaistia, že účastníci 
nebudú prepojení na iného poskytovateľa 
proti ich vôli.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, 
príslušné vnútroštátne orgány môžu pre 
zmenu poskytovateľa a prenášanie čísel 
stanoviť celkový postup v súlade s 
usmerneniami úradu BEREC. Zohľadnia 
pritom potrebnú ochranu koncového 
používateľa počas celého procesu zmeny 
poskytovateľa a potrebu zaistiť 
efektívnosť takéhoto procesu. Strata 
služby pri prenášaní čísla nesmie 
v žiadnom prípade trvať dlhšie ako jeden 
pracovný deň. Zmena poskytovateľa sa 
nesmie uskutočniť bez súhlasu koncových 
používateľov. 

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
stanovené primerané sankcie pre podniky 
vrátane povinnosti kompenzovať 
účastníkov v prípade oneskorenia pri 

Členské štáty zabezpečia, aby boli 
stanovené primerané sankcie pre podniky 
vrátane povinnosti kompenzovať 
účastníkov v prípade oneskorenia pri 
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prenose čísla alebo jeho zneužitia 
poskytovateľmi alebo v ich mene.

prenose čísla alebo jeho zneužitia 
poskytovateľmi alebo v ich mene.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 30 – odsek 4 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2c) Do článku 30 sa vkladá tento odsek:
„4a. Úrad BEREC stanoví usmernenia o 
príslušných povinnostiach týkajúcich sa 
prijímajúceho a prenášajúceho 
poskytovateľa v rámci procesu zmeny 
poskytovateľa a prenesenia čísla, vrátane 
akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa 
služieb preposielania e-mailov a 
akýchkoľvek ďalších relevantných metód 
a postupov v súlade s týmto článkom.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 d (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 30 – odsek 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2d) V článku 30 sa odsek 5 vypúšťa.
5. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 
zmluvách uzavretých medzi spotrebiteľmi 
a podnikmi poskytujúcimi elektronické 
komunikačné služby neustanovovala 
povinnosť úvodnej viazanosti, ktorá 
presahuje 24 mesiacov. Takisto 
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zabezpečia, aby podniky poskytli 
užívateľom možnosť uzavrieť zmluvu na 
maximálny čas 12 mesiacov.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje nový článok 20a o trvaní a ukončení zmluvy. Toto ustanovenie je sem 
zahrnuté.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 e (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 30 – odsek 6

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2e) Článok 30 ods. 6 sa vypúšťa.
6. Bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek 
minimálna doba platnosti zmluvy, členské 
štáty zabezpečia, aby podmienky a postupy 
pri ukončení zmluvy neodrádzali od 
zmeny poskytovateľov služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje nový článok 20a o trvaní a ukončení zmluvy. Toto ustanovenie je sem 
zahrnuté.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 f (nový)
Smernica 2002/22/ES
Článok 34 – odsek 1 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2f) V článku 34 sa dopĺňa tento odsek 2a:
„1a. Postupy mimosúdneho riešenia 
sporov stanovené v súlade s odsekom 1 sa 
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takisto uplatňujú na spory týkajúce sa 
zmlúv medzi spotrebiteľmi, a inými 
koncovými používateľmi, pokiaľ sú takéto 
postupy mimosúdneho riešenia sporov 
dostupné aj pre nich, a poskytovateľmi 
elektronických komunikácií verejnosti, 
ktorí majú sídlo v inom členskom štáte. V 
prípade sporov, ktoré spadajú do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2013/11/EÚ*, sa 
uplatňujú ustanovenia danej smernice. 
________________________
* Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 
o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) 
č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES 
(Ú. v. EÚ L 165 z 18.6. 2013, s. 63).“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 g (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2g) Bod 1 prílohy II sa nahrádza takto:
1. Meno(-á) a adresa(-y) podniku(-ov) ‘1. Meno(-á), adresa(-y) a kontaktné údaje 

podniku(-ov) 
  Mená a adresy hlavných sídiel podnikov 
poskytujúcich verejné telefónne siete 
a/alebo verejne dostupné telefónne služby.

Mená a adresy hlavných sídiel podnikov 
poskytujúcich verejné telefónne siete 
a/alebo verejne dostupné telefónne služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
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Článok 36 – odsek 1 – bod 2 h (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 2.2

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2h) Bod 2.2 prílohy II sa nahrádza takto:
2.2. Uverejnia sa aj štandardné tarify s 
informáciou o poskytovaných službách a 
obsahu každej tarifnej zložky (napr. 
poplatky za prístup, všetky typy 
užívateľských poplatkov, poplatky za 
údržbu) vrátane údajov o uplatňovaných 
štandardných zľavách a osobitných a 
cielených systémoch taríf, ako aj všetky 
ďalšie poplatky i náklady v súvislosti s 
koncovými zariadeniami.

„2.2. Pre každý tarifný plán sa uverejnia 
informácie o poskytovaných službách a 
príslušných parametroch kvality služieb, 
uplatniteľných tarifných plánoch a pre 
každý takýto tarifný plán druhy 
ponúkaných služieb vrátane objemov 
komunikácií, a všetky príslušné poplatky 
(prístup, používanie, údržba, ako aj všetky 
ďalšie poplatky i náklady v súvislosti s 
koncovými zariadeniami.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 i (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 2.2 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2i) Do prílohy II sa vkladá nasledujúci 
bod:
„2.2.(a) Ďalšie informácie o službách 
prístupu na internet, ak sa ponúkajú, 
zahŕňajúce najmä podrobné informácie 
týkajúce sa tvorby cien pre dáta, rýchlosť 
sťahovania a nahrávania dát a akékoľvek 
uplatniteľné obmedzenia rýchlosti, o 
možnostiach monitorovať úroveň 
spotreby, o akýchkoľvek uplatniteľných 
postupoch riadenia prevádzky a ich vplyve 
na kvalitu služby, o súkromí koncových 
používateľov a o ochrane osobných 
údajov.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – bod 2 j (nový)
Smernica 2002/22/ES
Príloha II – bod 2.5

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2j) Bod 2.5 prílohy II sa nahrádza takto:
2.5. Štandardné zmluvné podmienky 
vrátane prípadného minimálneho trvania 
zmluvy, ukončenia zmluvy a postupov 
a priamych poplatkov súvisiacich 
s prenositeľnosťou čísel, a prípadne aj 
iných identifikátorov.

„2.5. Štandardné zmluvné podmienky 
vrátane prípadného minimálneho trvania 
zmluvy, podmienok predčasného 
ukončenia zmluvy a s tým súvisiacich
poplatkov, postupov a priamych poplatkov 
súvisiacich so zmenou poskytovateľa a 
prenositeľnosťou čísel, a prípadne aj iných 
identifikátorov, ako aj kompenzačných 
opatrení v prípade oneskorenia alebo 
zneužívania počas procesu zmeny 
poskytovateľa.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Články 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 
30 sa však uplatňujú od 1. júla 2016.

Články 23, 24 a 36 sa však uplatňujú od 1. 
júla 2016.

Or. en


