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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o univerzálnej službe a čísle tiesňového volania 112
(2010/2274(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 
o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných 
sietí a služieb (smernica univerzálnej služby)1, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci 
medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 
2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach 
užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 
2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými 
orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa3, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 
o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica)4, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 
o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení 
(prístupová smernica)5, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 
o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení)6,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 
2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci 
pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení 
elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na 
elektronické komunikačné sieťové systémy a služby7, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 
z 25. novembra 2009 sa zriadil Orgán európskych regulátorov pre elektronické 

                                               
1 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.
2 Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11.
4 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
5 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.
6 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.
7 Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37.
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komunikácie (BEREC) a jeho úrad1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 
týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií2,

– so zreteľom na verejné konzultácie, ktoré začala Komisia 2. marca 2010, o budúcich 
zásadách univerzálnej služby v oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2010 s názvom Široké pásmo 
v Európe: investície do digitálne riadeného rastu (KOM(2010)0472),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prvý 
program politiky rádiového frekvenčného spektra (KOM(2010)0471),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 20. septembra 2010 o regulovanom prístupe 
k prístupovým sieťam novej generácie (NGA),

– so zreteľom na pracovný dokument komunikačného výboru Komisie s názvom 
Širokopásmový prístup v EÚ: stav k 1. júlu 2010,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. augusta 2010 s názvom Správa o pokroku za rok 
2009 týkajúca sa jednotného európskeho trhu elektronických komunikácií (15. správa) 
SEK(2010)630 (KOM(2010)0253),

– so zreteľom na štvrté vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov – aby trhy 
fungovali pre spotrebiteľov uverejnené v októbri 2010,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 91/396/EHS z 29. júla 1991 o zavedení jednotného 
európskeho čísla tiesňového volania3,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 
2007 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Spoločenstva4, 

– so zreteľom na prieskum s názvom Európske číslo tiesňového volania 112 (Flash 
Eurobarometer 314),

– so zreteľom na pracovný dokument komunikačného výboru Komisie s názvom 
Uplatňovanie európskeho čísla tiesňového volania 112 – výsledky štvrtého kola zberu 
údajov (z 10. februára 2010),

– so zreteľom na svoje vyhlásenie z 25. septembra 2007 o európskom čísle tiesňového 
volania 1125,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
2 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.
3 Ú. v. ES L 217, 6.8.1991, s. 31.
4 Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 32.
5 Ú. v. EÚ C 219E, 28.8.2008, s. 92.
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– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7–0000/2011),

A. keďže smernica univerzálnej služby (SUS) predchádza sociálnemu vylúčeniu tým, že 
zabezpečuje občanom vo vidieckych a odľahlých oblastiach alebo domácnostiam 
s nízkymi príjmami prístup k základným a nevyhnutným telekomunikačným službám za 
prijateľnú cenu,

B. keďže univerzálna služba je vymedzená ako minimálny súbor služieb špecifikovanej 
kvality, ku ktorým majú všetci koncoví užívatelia prístup za prijateľnú cenu, na základe 
špecifických vnútroštátnych podmienok, bez deformácie hospodárskej súťaže,

C. keďže zatiaľ nie je možné vyhodnotiť uplatňovanie revidovanej SUS vzhľadom na 
skutočnosť, že lehota transpozície je 25. máj 2011 a trojročné obdobie, ktoré sa vyžaduje 
pred vyhodnotením, sa začalo len teraz,

D. keďže existujúce právne predpisy nie sú samoúčelné pri zabezpečovaní pozitívnych 
výsledkov pre občanov a je zároveň potrebné maximalizovať prínosy vyplývajúce 
z nových opatrení prostredníctvom nepretržitého monitorovania členskými štátmi, ako aj 
úsilie s cieľom zvyšovať kvalitu, úplnosť a viditeľnosť informácií;

E. keďže jednotný trh sa nikdy nebude môcť považovať za dokončený a mal by sa vždy 
prehodnocovať na základe sociálnych potrieb a technologického vývoja, záruky sociálnej 
ochrany, hospodársky rozvoj a rast by sa mali vždy chrániť s cieľom zaistiť, aby jednotný 
trh prinášal občanom hmatateľné prínosy,

F. keďže snaha o pokrok je hybnou silou a nositeľom vízie a cieľov stanovených európskymi 
zákonodarcami, keďže návrhy nových právnych predpisov alebo ich zmien a doplnení 
musia zohľadňovať súčasné skúsenosti a schopnosti ich uplatňovania, keďže legislatívne 
úpravy musia mať jasnú politickú podporu, ktorá navyše vychádza z objektívneho 
hodnotenia nákladov a prínosov ako rozhodujúceho faktora,

G. keďže jediné číslo, ktoré je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ na 
kontaktovanie núdzových služieb, je európske číslo tiesňového volania 112,  

Univerzálna služba a súvislosť s novým vývojom

1. zdôrazňuje význam povinností univerzálnej služby (PUS) ako bezpečnostnej siete pre 
sociálne začlenenie v prípadoch, keď trhové sily nie sú schopné poskytovať základné 
služby občanom a podnikom;

2. podporuje pravidelné prehodnocovanie prístupu EÚ k PUS vzhľadom na sociálny, 
hospodársky a technologický vývoj s cieľom identifikovať a zaviesť do predpisov náležité
vymedzenia, ktoré odzrkadľujú meniace sa potreby a zvyšujú kvalitu služieb;
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3. žiada Komisiu, aby predložila usmernenia pre lepšie uplatňovanie a vykonávanie 
revidovanej SUS, čím sa predíde deformáciám trhu a zároveň umožní členským štátom 
prijať ustanovenia, ktoré lepšie zodpovedajú ich vnútroštátnym okolnostiam;

4. podporuje ciele širokopásmového pripojenia pre všetkých v rámci digitálnej agendy a je 
presvedčený, že univerzálny prístup k širokopásmovému pripojeniu pomôže občanom a 
podnikom v plnej miere využívať prínosy digitálneho jednotného trhu, najmä 
prostredníctvom zlepšenia sociálneho začlenenia, vytvorenia nových príležitostí pre 
sociálne a environmentálne inovatívne podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta, 
podporujú rast a viac príležitostí pre cezhraničné obchodovanie;

5. zdôrazňuje, že spájanie politík a technológií môže posilniť rozvoj nových on-line služieb a 
aplikácií podnikmi a verejnými orgánmi, čo spôsobí dopyt po rýchlom internetovom 
pripojení, pričom investície do otvorených širokopásmových sietí budú ziskovejšie, a 
povzbudí sa tým vznik verejno-súkromných partnerstiev;

6. zdôrazňuje, že univerzálna služba nie je správnym alebo kľúčovým prostriedkom na 
dosiahnutie cieľa širokopásmového pripojenia pre všetkých vzhľadom na požadované 
vysoké investičné náklady, pričom sa ňou nevyhnutne nedosiahne významné zlepšenie 
služieb pre spotrebiteľov;

7. domnieva sa, že povinnosti univerzálnej služby by sa nakoniec mohli stať doplnkovým 
stimulom pre rozvoj širokopásmového pripojenia; 

8. žiada Komisiu, aby dokončila prebiehajúce hodnotenie vplyvu a poskytla zákonodarcovi 
dôveryhodné údaje o jestvujúcich pripojeniach, očakávanom dopyte a zlepšeniach PUS 
prostredníctvom širokopásmového pripojenia, a v poslednom rade analýzu 
najúčinnejšieho finančného balíka pre členské štáty, spotrebiteľov a podniky na  
zavádzanie PUS;

9. žiada Komisiu, aby paralelne s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi (VRO) alebo 
v spolupráci s nimi dôsledne monitorovala trhy s cieľom zabezpečiť, aby tie členské štáty, 
ktoré už sú schopné, alebo ktoré plánujú poskytovať PUS v rámci celého spektra 
širokopásmových technológií a rýchlostí, mohli tak učiniť bez toho, aby spôsobili 
deformácie trhu; 

10. víta rozhodnutie Komisie uskutočniť hĺbkovú štúdiu o poskytovaní internetovej služby 
v nadväznosti na uverejnenie štvrtého vydania hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských 
trhov;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s VRO preskúmali možnosti prípadného 
uplatňovania PUS, čím by sa zabezpečil prístup pre zraniteľné skupiny nielen 
prostredníctvom zavedenia osobitného koncového vybavenia a taríf, ale aj dostupnosťou 
náležitých informácií a skutočným spotrebiteľským výberom dostupných služieb 
a záručných a pozáručných služieb;

Európske číslo tiesňového volania 112
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12. zdôrazňuje, že číslo 112 môže byť číslom, ktoré zachraňuje životy a zvyšuje ochranu 
občanov EÚ;

13. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že európske číslo tiesňového volania 112 ešte ani 
zďaleka nedosiahlo svoj plný potenciál; preto sa domnieva, že je stále potrebné uskutočniť 
základné kroky, pokiaľ ide o to, aby ho občania poznali, a ďalšie otázky týkajúce sa 
technológie a lepšej koordinácie;

14. naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby s podporou členských štátov spoločne 
zintenzívnili svoje úsilie o zvýšenie povedomia verejnosti o existencii a využití čísla 112;

15. vyzýva členské štáty, aby zlepšili presnosť a spoľahlivosť informácií o mieste, kde sa 
volajúci nachádza, na základe nových telekomunikačných predpisov EÚ a aby 
modernizovali svoje technológie v záujme konečného cieľa, ktorým je automatická 
lokalizácia;

16. požaduje, aby sa sprístupnili financie a aby sa podporili výskumné projekty s cieľom 
zabezpečiť rozvoj najlepších možných technológií na identifikáciu miesta, kde sa volajúci 
nachádza, a to aj prostredníctvom VoIP, a v záujme toho podporuje vypracovanie noriem 
a predpisov novej generácie; 

17. domnieva sa, že prostredníctvom nariadenia by sa e-call mal rozšíriť ako povinná služba;

18. zdôrazňuje význam lepšej koordinácie medzi subjektmi zabezpečujúcimi núdzové služby 
na vnútroštátnej, cezhraničnej a európskej úrovni s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru 
účinnosti;

19. žiada Komisiu, aby ustanovila požiadavky spoľahlivosti a ukazovatele okamžitej reakcie 
ako výkonnostné ciele;

20. odporúča výmenu osvedčených postupov najmä v súvislosti s používaním jednotného 
prevádzkovateľa na uskutočnenie hovoru a používanie tlmočníckych služieb, ktoré môžu 
pomôcť ľuďom, ktorí nehovoria jazykom príslušnej krajiny, v ktorej používajú núdzové 
služby;

21. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť prístupnosť čísla 112 pre ľudí s rôznymi druhmi 
zdravotného postihnutia a zraniteľné skupiny a naliehavo vyzýva na štandardizáciu 
prístupu k číslu 112 pre tieto osoby;

22. žiada Komisiu, aby uskutočnila štúdiu o doterajších výsledkoch služieb čísla 112 
a o spolupráci medzi príslušnými orgánmi s cieľom zlepšiť túto službu;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

CIEĽ SPRÁVY

Cieľom tejto správy je vyhodnotiť nedávny vývoj v súvislosti so základnou koncepciou 
univerzálnej služby zakotvenou v smernici o univerzálnej službe, ako aj v súvislosti s novým 
vývojom v oblasti univerzálneho prístupu k širokopásmovému pripojeniu, koordináciou 
prístupov a ich financovaním so zreteľom na osobitné potreby zraniteľných osôb a 
spotrebiteľov so zdravotným postihnutím. Správa sa zameriava aj na európske číslo 
tiesňového volania 112, ktoré bolo zavedené s cieľom umožniť občanom telefonicky sa spojiť 
s núdzovými službami použitím rovnakého čísla kdekoľvek v EÚ.

KONTEXT

Smernica o univerzálnej službe

S liberalizáciou odvetvia telekomunikácií na konci 90-tych rokov minulého storočia boli 
spojené právne predpisy týkajúce sa univerzálnej služby, ktorých cieľom bolo, aby pôsobila 
ako bezpečnostná sieť v prípadoch, keď samotný trh neposkytoval základné služby. Cieľom 
bolo predchádzať sociálnemu vylúčeniu zabezpečením cenovo dostupného prístupu k 
základným a nevyhnutným telekomunikačným službám občanom vo vidieckych a odľahlých 
oblastiach alebo nízkopríjmovým domácnostiam.

Smernica 2002/22/ES vymedzuje minimálny súbor služieb špecifickej kvality, ku ktorému 
majú koncoví užívatelia prístup za dostupnú cenu v rámci osobitných vnútroštátnych 
podmienok bez toho, aby dochádzalo k narušeniu hospodárskej súťaže. Smernica stanovuje aj 
povinnosti v súvislosti s poskytovaním niektorých povinných služieb. Súčasné pravidlá EÚ 
ukladajú členským štátom povinnosť zabezpečiť občanom možnosť pripojiť sa k verejnej 
pevnej telefónnej sieti a prístup k verejným telefónnym službám pre hlasovú a dátovú 
komunikáciu s funkčným prístupom k internetu. Táto smernica ukladá členským štátom aj 
povinnosť zabezpečiť spotrebiteľom prístup k informačným službám, zoznamom a verejným 
telefónnym automatom, ako aj osobitné opatrenia v prípade, že sú zdravotne postihnutí.

Členské štáty môžu určiť jeden alebo viaceré podniky, ktoré majú zabezpečiť nákladovo 
efektívne poskytovanie univerzálnej služby na určitej časti územia štátu alebo na celom jeho 
území. K tomuto určeniu musí dôjsť na základe účinného, objektívneho a nediskriminačného 
mechanizmu. S cieľom financovať povinnosti univerzálnej služby môžu členské štáty 
rozhodnúť o zavedení mechanizmu na kompenzáciu stanovených čistých nákladov podnikom 
z verejných zdrojov na základe transparentných podmienok a/alebo podieľať sa na čistých 
nákladoch súvisiacich s povinnosťou prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí 
a služieb.

Komisia prehodnocuje oblasť pôsobenia smernice univerzálnej služby raz za tri roky. Počas 
prehodnotenia v roku 2009, ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2011, sa okrem iného 
zaviedlo nové ustanovenie o slobode internetu, v ktorom sa stanovuje, že akékoľvek opatrenia 
prijaté členskými štátmi v súvislosti s prístupom alebo využívaním služieb a aplikácií 
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prostredníctvom telekomunikačných sietí musia rešpektovať základné práva a slobody 
občanov.

Smernica o univerzálnej službe poskytuje argumenty v prospech potreby jej pravidelného 
prehodnocovania. V jej prílohe V sa konkrétne uvádza toto: 
„Pri uvažovaní o tom, či sa má rozsah záväzkov univerzálnej služby zmeniť alebo 
predefinovať, Komisia zohľadní tieto prvky:
– sú špecifické služby dostupné a používané väčšinou spotrebiteľov a nespôsobí nedostatočná 
dostupnosť alebo nevyužívanie menšinou spotrebiteľov ich sociálne vylúčenie a  
– prinesie dostupnosť a používanie špecifických služieb všeobecný čistý prospech všetkým 
spotrebiteľom, takže verejný zásah je oprávnený za okolností, za ktorých nie sú špecifické 
služby poskytované verejnosti v bežných komerčných podmienkach?“ 

Verejné konzultácie o univerzálnej službe

V marci 2010 Európska komisia spustila verejnú diskusiu o tom, ktorý prístup je najlepší, 
s cieľom zabezpečiť prístup všetkým občanom EÚ k základným telekomunikačným službám. 
Cieľom konzultácii bolo aj vyhodnotiť, či treba aktualizovať súčasné predpisy a vymedzenia 
v súvislosti s digitálnym vekom, a najmä či by sa ich rozsah pôsobnosti mal rozšíriť tak, aby 
pokrýval širokopásmový prístup. Konzultácie sa zameriavali aj na otázku rovnováhy medzi 
koordinovanou celoeurópskou odpoveďou a potrebou vnútroštátnej pružnosti, ako aj na 
financovanie univerzálnej služby (príspevok zo strany telekomunikačného odvetvia s cieľom 
zabezpečiť univerzálne širokopásmové pokrytie, alebo verejný zásah).

Bez toho, aby sa znižoval význam digitálneho veku, ku ktorému prichádzame, a vychádzajúc 
z potreby podporovať všetky politiky zamerané na lepšie prispôsobenie občanov 
požiadavkám doby, sa spravodajkyňa domnieva, že treba dbať na to, aby sa občanom 
namiesto ich podpory nespôsobovala dodatočná záťaž.

Otázky súvisiace so širokopásmovým pripojením: podpora investícií a on-line služieb

V stratégii Európa 2020 sa zdôraznil význam rozšírenia širokopásmového pripojenia s cieľom 
podporovať sociálne začlenenie a konkurencieschopnosť v EÚ. V stratégii sa opätovne 
ustanovil cieľ poskytnúť do roku 2013 možnosť širokopásmového pripojenia všetkým 
občanom a zabezpečiť, aby všetci Európania mali do roku 2020 prístup k internetu s oveľa 
vyššou rýchlosťou prekračujúcou 30 Mb/s a aby minimálne 50 % európskych domácností 
malo predplatený prístup k internetu s rýchlosťou nad 100 Mb/s. 

Aby sa dosiahli tieto ciele, digitálna agenda pre Európu požaduje komplexnú politiku 
založenú na mixe technológií. Konkrétne sa v digitálnej agende stanovuje týchto sedem priorít 
pre činnosť: vytvorenie jednotného digitálneho trhu, väčšia interoperabilita, zvýšenie dôvery 
v internet a jeho bezpečnosť, omnoho rýchlejšie pripojenie na internet, viac investícií do 
výskumu a vývoja, posilnenie zručností digitálnej gramotnosti a začleňovania a využívanie 
informačných a komunikačných technológií na riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, 
akými sú napríklad zmena klímy a starnúce obyvateľstvo. 

Európska komisia prijala v tomto rámci v septembri 2010 tieto tri doplnkové opatrenia 
s cieľom uľahčiť rozšírenie rýchleho a vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia v EÚ 
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a prechod naň: i) odporúčanie Komisie o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam novej 
generácie, ii) návrh rozhodnutia, ktorým sa zriaďuje program politiky rádiového frekvenčného 
spektra (s cieľom zabezpečiť, okrem iného, dostupnosť frekvenčného spektra pre bezdrôtové 
širokopásmové pripojenie) a iii) oznámenie o širokopásmovom pripojení, ktoré vymedzuje 
najlepšie spôsoby podpory verejných a súkromných investícií do rýchlych 
a vysokorýchlostných sietí.

V súvislosti so širokopásmovým pripojením sú členské štáty EÚ v tomto oznámení vyzvané, 
aby zaviedli operačné plány v oblasti širokopásmového pripojenia pre rýchle 
a vysokorýchlostné siete s konkrétnymi vykonávacími opatreniami, pričom oznámenie 
obsahuje usmernenia, ako znížiť náklady, a uvádza spôsoby, akými môžu verejné orgány 
podporovať investície do širokopásmového pripojenia a lepšie využívať európske fondy. 
Informuje aj o plánoch Európskej komisie a Európskej investičnej banky vytvoriť nástroje 
financovania širokopásmového pripojenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že členské štáty, ktoré dokázali využívať pokročilé technológie, by 
mali slúžiť ako príklady osvedčených postupov, je dôležité zohľadniť osobitosti každého 
členského štátu z hľadiska zemepisnej morfológie, ktorá priamo súvisí s rozvojom 
elektronických technológií, alebo ich finančnú situáciu, s cieľom poskytnúť im potrebnú 
pružnosť pri uplatňovaní najvhodnejších pravidiel. Mali by sa podporovať synergie, ktoré sú 
vítané a prospešné z hľadiska čo možno najlepšieho uplatňovania nových technológií.

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 bolo zavedené v roku 1991 v nadväznosti na 
smernicu Rady ministrov EÚ a je mu venovaná pozornosť aj v smernici o univerzálnej službe 
(čl. 26), v ktorej sa po revízii z roku 2009 (telekomunikačný balík) ustanovuje toto:

 prístup ku všetkým telekomunikačným službám vytvárajúcich volania na čísla 
v národných telefónnych číslovacích plánoch

 lepší prístup zdravotne postihnutých osôb k núdzovým službám
 odpovedanie na volania na vnútroštátne núdzové čísla a zaobchádzanie s nimi, avšak 

bez uvedenia odkazu na technologické možnosti
 sprísnenie povinnosti týkajúcej sa informácií o mieste, kde sa volajúci nachádza, a 

kritériá presnosti a spoľahlivosti
 zvyšovanie povedomia s osobitným zameraním na cestovateľov 

Európsky parlament a mnohé zúčastnené strany opakovane zdôrazňovali potrebu zvyšovania 
povedomia o čísle 112 a poukazovali na slabú kvalitu služieb, ktoré boli doteraz poskytované 
občanom prostredníctvom čísla 112.

Spravodajkyňa sa domnieva, že by sa číslu 112 mala poskytnúť taká podpora, akú si 
zasluhuje, s cieľom poskytnúť občanom čo možno najväčší prínos, pretože v opačnom 
prípade toto číslo stratí svoje opodstatnenie.

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov
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Posledné vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov poukázalo na skutočnosť, že na 
európskej úrovni sa telekomunikačný trh javí ako odvetvie s najnižším skóre. z 50 
hodnotených trhov sa telefonické služby prostredníctvom pevnej siete umiestnili na 41 
priečke, mobilné telefónne služby na 44 priečke a poskytovanie internetových služieb na 48 
priečke. 

Treba uviesť, že telekomunikácie patria k trhom, v rámci ktorých spotrebitelia pokladajú 
porovnávanie ponúk za najťažšie, u ktorých sa stretli s väčšinou problémov a ktorých sa týkal 
najväčší počet sťažností. Služby prístupu k internetu vykazujú aj najväčšie rozdiely v cene v 
rámci EÚ. Poskytovanie internetových služieb je v súčasnosti tretím najhoršie hodnoteným 
trhom vo všeobecnosti a trhom, v ktorom sa najväčšie percento spotrebiteľov stretlo s 
problémami a v ktorom sa ceny líšia v najväčšej miere v rámci EÚ. 

Spravodajkyňa preto víta rozhodnutie Komisie uskutočniť hĺbkovú štúdiu o poskytovaní 
internetovej služby v nadväznosti na uverejnenie štvrtého vydania hodnotiacej tabuľky 
spotrebiteľských trhov.


