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26. 3. 2014 A7-0190/245 

Pozměňovací návrh  245 
Christian Engström 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 26 – bod 1 – písm. f 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) jakákoli ujednání o kompenzaci a 

náhradě, včetně výslovného odkazu na 

práva koncového uživatele vyplývající z 

právních předpisů v případě, že nejsou 

dodrženy úrovně kvality služeb stanovené 

ve smlouvě; 

f) jakákoli ujednání o kompenzaci a 

náhradě, včetně výslovného odkazu na 

práva koncového uživatele vyplývající z 

právních předpisů, včetně práva na 
odstoupení od smlouvy, v případě, že 

nejsou dodrženy úrovně kvality služeb 

stanovené ve smlouvě; 

Or. en 

Odůvodnění 

V současnosti žádný předpis, který by s platností pro celou EU upravoval ukončení smlouvy 

kvůli nedodržení podmínek při zajišťování služeb elektronických komunikací, neexistuje. 

V této věci tedy musí rozhodovat jednotlivé členské státy. 
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26. 3. 2014 A7-0190/246 

Pozměňovací návrh  246 
Christian Engström 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0190/2014 
Pilar del Castillo Vera 
Jednotný evropský trh elektronických komunikací 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 28 – bod 4 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Koncoví uživatelé mají právo odstoupit 

od smlouvy, aniž by jim tím vzniky 

jakékoli náklady, jakmile jim poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
oznámí změny smluvních podmínek, které 
navrhuje, pokud se nejedná o takové 
změny, jež jsou výlučně ve prospěch 
koncového uživatele. Nejpozději jeden 

měsíc před takovou změnou musí 
poskytovatelé koncové uživatele 

odpovídajícím způsobem vyrozumět a 

současně je musí informovat o jejich právu 

odstoupit od smlouvy bez vzniku 

jakýchkoli nákladů, jestliže nové podmínky 

nepřijmou. Ustanovení odstavce 2 se 

použije obdobně. 

4. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
měli právo kdykoli odstoupit od smlouvy, 

aniž by jim tím vznikly jakékoli náklady 
vyjma nákladů spojených se zbytkovou 
hodnotou dotovaného přístroje, který jim 
byl poskytnut v rámci smlouvy, a nákladů 
spojených se zaplacením poměrné části 
výdajů spojených s jakýmikoli 
propagačními výhodami, které byly jako 
takové označeny při uzavření smlouvy.   
V případě změn smluvních podmínek 
navrhovaných poskytovatelem 

elektronických komunikací veřejnosti, 
musí poskytovatel jeden měsíc před 

takovou změnou spotřebitele 

odpovídajícím způsobem vyrozumět a 

současně je musí informovat o jejich právu 

odstoupit od smlouvy bez vzniku 

jakýchkoli nákladů, jestliže nové podmínky 

nepřijmou. Ustanovení odstavce 2 se 

použije obdobně. 

Or. en 

 

 


