
P6_TA(2009)0360 

Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana 

spotřebitele ***II 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 ke společnému 

postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 

elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů 

a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů 

na ochranu zájmů spotřebitele (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)) 

 

(Postup spolurozhodování: druhé čtení) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na společný postoj Rady (16497/1/2008 – C6-0068/2009), 

- s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému 

Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0698), 

- s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2008)0723), 

- s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES, 

- s ohledem na článek 62 jednacího řádu, 

- s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu 

spotřebitelů (A6-0257/2009), 

1. schvaluje pozměněný společný postoj; 

2. bere na vědomí prohlášení Komise, připojené k tomuto usnesení; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 

 

                                                 
1  Texty přijaté dne 24. 9. 2008, P6_TA(2008)0452. 



P6_TC2-COD(2007)0248 

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 6. května 2009 k přijetí 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES, kterou se mění směrnice 

2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 

elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a 

ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 

o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů 

na ochranu zájmů spotřebitele 

 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj 

Evropského parlamentu ve druhém čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, 

směrnici 2009/136/ES.) 



PŘÍLOHA 

 

 

Prohlášení Komise o univerzální službě 

 

Bod odůvodnění 3a - Univerzální služba 

 

Komise bere na vědomí znění bodu odůvodnění (3a) schválené Evropským parlamentem a 

Radou. 

Komise chce v této souvislosti znovu potvrdit, že jak uvedla ve svém sdělení KOM 

(2008)0572 ze dne 25. září 2008 o rozsahu univerzální služby v sítích a službách 

elektronických komunikací, zahájí v průběhu roku 2009 rozsáhlou evropskou debatu 

zkoumající širokou škálu alternativních přístupů a umožňující všem zúčastněným stranám 

vyjádřit svůj názor. 

Debatu Komise shrne ve sdělení určeném Evropskému parlamentu a Radě a dle potřeby do 

1. května 2010 předloží návrhy týkající se směrnice o univerzální službě. 

 

 

Prohlášení Komise o oznamování při porušení bezpečnosti 

Čl. 2 písm. h) a čl. 4 odst. 3 - Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích 

Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace zavádí do ochrany údajů v EU a 

pravidel ochrany soukromí nový koncept: povinné oznamování případů porušení ochrany 

osobních údajů ze strany poskytovatelů elektronických sítí a služeb. Jedná se o důležitý krok 

ke zvýšení bezpečnosti a ochraně soukromí, ačkoli v této fázi je nadále omezen na odvětví 

elektronických komunikací. 

Komise bere na vědomí, že Evropský parlament chce, aby se povinnost oznamovat případy 

narušení bezpečnosti osobních údajů neomezovala na odvětví elektronických komunikací, ale 

aby platila i pro subjekty, jako jsou poskytovatelé služeb informační společnosti. Tento 

přístup by byl plně v souladu s obecným cílem v oblasti veřejné politiky, kterým je zvýšit 

ochranu osobních údajů občanů Evropské unie a jejich možnost zakročit v případě ohrožení 

takových údajů. 

V této souvislosti hodlá Komise znovu potvrdit svůj názor, který uvedla během jednání 

o reformě předpisového rámce a podle něhož si povinnost poskytovatelů veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací oznamovat případy narušení ochrany osobních údajů 

vyžaduje rozšíření této debaty i na obecně platné požadavky oznamování případů narušení 

ochrany údajů. 

Komise proto bez prodlení zahájí vhodné přípravné práce včetně konzultace se zúčastněnými 

subjekty, aby mohla do konce roku 2011 předložit příslušné návrhy v této oblasti. Kromě toho 

bude Komise s Evropským inspektorem ochrany údajů konzultovat možnost okamžitého 

uplatnění zásad obsažených v pravidlech pro oznamování případů narušení ochrany údajů 

podle směrnice 2002/58/ES i na jiná odvětví, bez ohledu na odvětví nebo druh dotčených 

údajů. 

 


